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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA
PRZYRODNICZEGO BOCIAN W ROKU 2005
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Na dzieñ 31 XII 2005 Towarzystwo liczy³o 384 cz³onków, zatrudnia³o 7 osób w pe³nym
wymiarze godzin. W ramach Towarzystwa funkcjonowa³y: Oddzia³ Warszawski, Ko³o Dzia³dowskie, Ko³o Po³udniowopodlaskie oraz Sekcje: Botaniczna, Entomologiczna, Teriologiczna i Turystyki Przyrodniczej. W roku 2005 sta¿ absolwencki odby³y 2 osoby (skierowane
przez Urzêdy Pracy w Siedlcach).
Ochrona p³omykówki. Skontrolowalimy ponad 60 budek rozwieszonych w latach 20002003. Ponadto w powiecie dzia³dowskim, bialskim i ³osickim skontrolowalimy ponad 100
obiektów, w których mog³y wystêpowaæ p³omykówki. Przeprowadzono obr¹czkowanie
21 piskl¹t p³omykówki.
Ochrona sowy uszatej. Skontrolowalimy 186 koszy rozwieszonych w roku 2001. Uszatka zajê³a 6 z nich. Niskie zajêcie koszy w roku 2005 wynika³o prawdopodobnie z bardzo
niskiej liczebnoci nornika zwyczajnego, który jest podstawow¹ ofiar¹ sowy uszatej oraz
wysokiej miertelnoci sów w okresie przedwionia.
Ochrona pustu³ki Rozwiesilimy 300 skrzynek, g³ównie na terenie woj. mazowieckiego
oraz na terenie woj. warmiñsko-mazurskiego i lubelskiego, g³ównie w krajobrazie rolniczym. Rozpoczêlimy wspó³pracê z Rejonem Energetycznym Siedlce, dziêki temu pierwsze skrzynki zosta³y zamontowane na liniach energetycznych. Skontrolowalimy te¿
wiêkszoæ skrzynek zamontowanych w latach wczeniejszych. £¹cznie w sezonie lêgowym 2005 sprawdzono 287 budek (monta¿ kolejnych skrzynek odbywa³ siê w sezonie jesienno-zimowym). Pustu³ki zagniedzi³y siê w 42 skrzynkach (14,6% ogó³u skrzynek
skontrolowanych). W innych 15 (5,2% ogó³u skrzynek) gniazdowa³y: go³¹b miejski (5 skrzynek), sójka (4 skrzynki), kawka (2 skrzynki), uszatka (1 skrzynka), wiewiórka (1 skrzynka).
Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
firmy prywatne kooperuj¹ce z RDLP Warszawa  wykonawcy skrzynek (320 szt.), Gimnazjum w Domanicach Kolonii  wykonawca 15 skrzynek. W ramach projektu wydrukowano
folder promuj¹cy ochronê pustu³ki w nak³adzie 3.000 egz.
Ochrona nietoperzy. Prowadzilimy letni monitoring samic w koloniach rozrodczych nocka du¿ego na Mazowszu (11 obiektów). Prowadzilimy zimowy monitoring nietoperzy
w podziemiach na Mazowszu, Podlasiu i Mazurach (luty 2005  246 obiektów, 3031 nietoperzy; grudzieñ 2005  197 obiektów, 1993 nietoperze). Prowadzono kontrole w czterech
piwnicach, w których rok wczeniej przeprowadzilimy prace uzdatniaj¹ce je dla potrzeb
zimuj¹cych nietoperzy. Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wspó³pracownicy: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Zarz¹d Welskiego Parku
Krajobrazowego, Zarz¹d £om¿yñskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Muzeum
Przyrody w Drozdowie.
Czynna ochrona p³azów w woj. mazowieckim. We wspó³pracy z siedmioma szko³ami
prowadzilimy akcje czynnej ochrony p³azów. Dotyczy³y one g³ównie przenoszenia p³azów przez zagro¿one odcinki dróg w czasie wiosennej migracji p³azów (kwiecieñ  pocz.
maja - 5 szkó³). Rozpoczêto dzia³ania projektowe dotycz¹ce budowy przejcia dla p³azów

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

7.

8.

9.

w G³oskowie oraz z³o¿ono wniosek aplikacyjny do NFOiGW na ochronê traszki i kumaka
jako gatunków parasolowych. Wiosn¹ zbadalimy wp³yw linii kolejowej na szlaki wêdrówek p³azów. Badania prowadzone by³y na odcinku d³ugoci 49 kilometrów wzd³u¿ trasy
Siedlce - Miñsk Mazowiecki. Uwieñczeniem prac by³ raport pokazuj¹cy skalê zjawiska
oraz zawieraj¹cy propozycje rozwi¹zañ problemu.
Ochrona bociana bia³ego. W roku 2005 prowadzilimy projekt ochrony gatunku. Na prze³omie roku przeprowadzilimy prace przy zagro¿onych gniazdach: za³o¿ylimy 45 platform
gniazdowych oraz przeprowadzilimy inne prace przy 5 innych gniazdach (przycinanie pêdów, zmniejszenie wielkoci gniazda). Zorganizowalimy rajd rowerowy Szlakiem bocianich gniazd (85 uczestników). Do schroniska pod Siedlcami przywieziono ponad
25 poszkodowanych ptaków, z których wiêkszoæ uratowano (g³ównie bociany bia³e  pora¿one pr¹dem, za z³amaniami nóg i skrzyde³). Sponsorzy: WFOiGW Warszawa, Zak³ad
Miêsny Zbuczyn, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wspó³pracownicy: Rejony Energetyczne:
Siedlce, Ostro³êka, Pruszków, Legionowo, Radom. Realizowano tak¿e projekt Przekazywanie ukraiñskim spo³ecznikom polskich dowiadczeñ w budowaniu partnerstwa organizacji pozarz¹dowych, s³u¿b energetycznych administracji publicznej na rzecz ochrony bociana
bia³ego. W ramach projektu odby³y siê 3 seminaria: w Odessie, Charkowie i Nietyszynie
na Zachodzie Ukrainy. W seminariach wziê³o udzia³ ponad 150 osób (przyrodniczy, s³u¿by
ochrony przyrody, Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, przedstawiciele rejonów energetycznych, organizacje pozarz¹dowe). W ramach projektu przet³umaczono na jêzyk ukraiñski program edukacyjny Bocian, wykonano dodruk broszurki o bocianach w jêzyku
ukraiñskim. Przygotowalimy za³o¿enia programu na 2006 rok. Finansowanie: Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci  program RITA - przemiany w regionie.
Ochrona bociana czarnego. W roku 2005 w woj. mazowieckim skontrolowalimy 149
rewirów bociana czarnego. Przeprowadzilimy prace przy 10 gniazdach (wzmacnianie,
monta¿ zastêpczych platform gniazdowych, usuwanie pêdów i drzew utrudniaj¹cych dolot
do gniazd). Rozpoczêlimy dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ siedlisk bociana czarnego, które
polegaj¹ na poprawianiu retencji wodnej w rejonach wystêpowania gatunku. Rozpoczêlimy prace przy budowie zastawek i progów piêtrz¹cych na dwóch rowach melioracyjnych
(w nadlenictwie Siedlce i Soko³ów). £¹cznie wykonano 2 zastawki i 35 progów piêtrz¹cych wodê. Poczyniono przygotowania do wykonania dokumentacji na kolejnych stanowiskach w nadlenictwach Soko³ów oraz £ochów.
Ochrona ssaków pilchowatych. W roku 2005 rozwiesilimy 685 specjalnie skonstruowanych budek dla pilchowatych w 11 nadlenictwach, wchodz¹cych w sk³ad dwóch Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych: Soko³ów, Miñsk Mazowiecki, Garwolin, Ostrów
Mazowiecka (RDLP Warszawa) oraz: Radom, Kozienice, Zwoleñ, St¹porków, Przysucha,
Barycz, Skar¿ysko (RDLP Radom). Pónym latem budki skontrolowano. We wrzeniu zorganizowano warsztaty, na których zaproszeni naukowcy badaj¹cy ssaki pilchowate, przedstawiciele kilku organizacji przyrodniczych, pracownicy Ministerstwa rodowiska oraz
fundacji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody w Polsce, wypracowali zarys strategii ochrony
pilchowatych w naszym kraju. We wszystkich 11 Nadlenictwach objêtych programem przeprowadzilimy szkolenia dotycz¹ce ssaków pilchowatych i ich ochrony. Wydalimy plakat
edukacyjny, powsta³a tak¿e strona internetowa projektu.
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10. Ochrona rzadkich gatunków ptaków drapie¿nych (projekt ogólnopolski koordynowany
przez Komitet Ochrony Or³ów). Przeprowadzilimy dwukrotn¹ kontrolê znanych stanowisk bielika (19), orlika krzykliwego (32) i kani czarnej (1) w celu ustalenia, czy stanowisko by³o zajête oraz sukcesu lêgowego ka¿dej pary. Wyszukiwano rónie¿ nowe gniazda.
Kontrolowalimy tak¿e przestrzeganie zakazów obowi¹zuj¹cych w strefach ochronnych.
11. Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu.
Zorganizowalimy wyciêcie samosiewów sosny na pow. ok. 40 ha w Borsukach zapobiegaj¹c zarastaniu muraw napiaskowych. Przeprowadzilimy kompleksow¹ waloryzacje przyrodnicz¹ projektowanego rezerwatu Wajkowska Wyspa (pow. 93 ha). Zorganizowalimy
i nadzorowalimy wykaszanie ³¹k w projektowanym rezerwacie Trojan (ok. 20 ha). Pomagalimy w przygotowaniu formalnym wdro¿enia pakietu rolnorodowiskowego utrzymanie pastwisk ekstensywnych spó³kom gruntowym z Borsuk i Gnojna. Zakupilimy
z dotacji Fundacji EkoFundusz 20 ha ³¹k i pastwisk w dolinie rzeki, które przekazano
w zarz¹d Dyrekcji Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu.
12. Ochrona innych zagro¿onych rodowisk i gatunków. Na terenach przyleg³ych do jeziora
Owin usunêlimy zarola g³ogowe na obszarze oko³o12 ha. Wykonalimy inwentaryzacjê
p³azów, gadów i rolin na terenie glinianek w Zielonce od Warszaw¹. Przygotowalimy
standardowe formularze danych dla proponowanego obszaru Natura 2000 rezerwatu przyrody Stawy Gnojna, masywu Mogielicy i Jasienia.
13. Reintrodukacja soko³a wêdrownego - w 2005 roku w Siedlcach wspólnie z urzêdem Miasta w Siedlcach wypuszczono na terenie miasta 4 m³ode soko³y wêdrowne.
14. Dzia³alnoæ wydawnicza. Wydalimy 3 rodzaje plakatów edukacyjnych omawiaj¹cych biologiê, zagro¿enia i metody ochrony bociana czarnego, kraski oraz popielicy i koszatki.
Wydalimy foldery o terenach otwartych Podlaskiego Prze³omu Bugu, Storczyki- klejnoty
polskiej przyrody, wznowilimy folder o ochronie bociana bia³ego w jêzyku ukraiñskim,
przygotowalimy ulotkê o dzia³alnoci Towarzystwa, przygotowalimy i wydalimy ulotkê
na temat programu ochrony soko³a pustu³ki oraz ulotkê na temat szkodliwoci wypalania
traw. Od roku 2005 jestemy zaanga¿owani w redagowanie cyklu Tajemnice polskiej przyrody wydawanego przez DeAgostini, którego kolejne zeszyty ukazuj¹ siê w odstêpach
tygodniowych.
15. Dzia³alnoæ edukacyjna. Przeprowadzilimy ponad 100 prelekcji w szko³ach, przedszkolach i nadlenictwach.
16. Strona internetowa. W roku 2005 na stronie Towarzystwa funkcjonowa³y nastêpuj¹ce dzia³y:
aktualnoci z ¿ycia Towarzystwa, opisy realizowanych i zrealizowanych projektów, Elektroniczny Biuletyn Przyrodniczy Kraska (elektroniczna wersja Biuletynu Kraska), najwa¿niejsze akty prawne z dziedziny ochrony przyrody. Nasza strona ze wszystkimi
podstronami uzyska³a pod koniec roku oko³o 120 000 ods³on miesiêcznie.
17. Dzia³alnoæ interwencyjna. Przeprowadzilimy 40 interwencji dotycz¹ce ptaków (25 bocianów, 3 pustu³ki, 4 myszo³owy,) oraz kilkanacie dotycz¹cych nietoperzy. Poszkodowane
zwierzêta trafia³y do azylu dla nietoperzy, Azylu dla Ptaków przy warszawskim ZOO oraz
odpowiednio przeszkolonych lekarzy weterynarii.
18. Zaanga¿owanie w mediach. Cz³onkowie TP Bocian uczestniczyli w 12 audycjach radiowych, 7 telewizyjnych oraz napisali oko³o 30 popularnych artyku³ów prasowych.
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NOWA STRONA INTERNETOWA TOWARZYSTWA
Z pewnoci¹ wiêkszoæ z naszych czytelników zauwa¿y³a, ¿e nasza strona internetowa
zmieni³a wygl¹d. Sta³o siê to wraz z umo¿liwieniem nam przez firmê Javatech Sp. z o.o.
korzystania z profesjonalnego systemu zarz¹dzania portalem internetowym CMS LAVINA. Dziêki
niemu mamy mo¿liwoæ sami (bez pomocy informatyków) projektowania, tworzenia
i poprawiania wszystkich elementów naszego portalu. Znakomicie u³atwia to zmiany na stronie
 a tak¿e przyspiesza jej aktualizacjê. Wiemy wszyscy, ¿e aktualnoci powinny znajdowaæ siê na
stronie b³yskawicznie, a  niestety  wczeniej pojawia³y siê niekiedy z du¿ym opónieniem.
Obecnie ka¿da upowa¿niona osoba, znaj¹ca stosowne has³o, mo¿e umieciæ na naszej stronie
informacje. Dodatkowo ka¿de ko³o i sekcja Towarzystwa maj¹ mo¿liwoæ redagowania swoich
podstron  maj¹c w³asne has³a.
Wraz ze zmian¹ wygl¹du strony zmieni³a siê tak¿e jej zawartoæ. Pojawi³y siê opisy nowych
projektów, a ju¿ znajduj¹ce siê na stronie s¹ na bie¿¹co uzupe³niane o nowe informacje.
Uruchomiony zosta³ nowy sklepik, w którym mo¿na znaleæ nasze wydawnictwa, a tak¿e
najwa¿niejsze ksi¹¿ki wydane przez innych wydawców. Bêdziemy starali siê, aby nasza oferta
ci¹gle siê powiêksza³a.
Mo¿liwoæ szybkiego wstawiania aktualnoci pozwoli³a nam na umieszczanie w naszym
serwisie nie tylko doniesieñ z ¿ycia Towarzystwa, ale tak¿e dotycz¹cych innych wydarzeñ 
spraw ogólnokrajowych lub wa¿niejszych wydarzeñ z ¿ycia innych organizacji. Aktualnoci
mog¹ byæ komentowane na naszym Forum Dyskusyjnym. Powoli zatem nasza strona przekszta³ca
siê w prawdziwy portal przyrodniczy, którego poszczególne elementy s¹ ze sob¹ cile powi¹zane.
Zachêcamy zatem to nadsy³ania nam tekstów o wa¿niejszych wydarzeniach  je¿eli tylko
bêdzie to mo¿liwe, pojawi¹ siê w aktualnociach. Z Wasz¹ pomoc¹ bêdziemy w stanie szybko
rozpowszechniaæ wa¿ne informacje!
Marek Kowalski

ODKRYWAMY WIAT JURAJSKICH PILCHÓW
W czerwcu 2006 roku ruszy³ program czynnej ochrony pilchów na Jurze KrakowskoCzêstochowskiej. Projekt powsta³ z inicjatywy dr Wojciecha Nowakowskiego z Katedry Zoologii
Akademii Podlaskiej w Siedlcach, przy wspó³pracy z Ma³opolskim Ko³em TP Bocian, Zarz¹dem
Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz nadlenictw, gdzie powiesilimy budki. Polega
na rozwieszaniu i systematycznej kontroli budek dla tych zwierz¹t.
Pilchy to zwierzêta, które ze wzglêdu na skryty tryb ¿ycia nie wszystkim s¹ znane. S¹ to gryzonie
nadrzewne i naskalne. Przemieszczaj¹ siê g³ównie po zwartych koronach drzew, niechêtnie
schodz¹ na ziemiê. Gniazda zak³adaj¹ w dziuplach drzew, wród ga³êzi krzewów, na ska³ach,
w budkach dla ptaków. S¹ aktywne noc¹ od kwietnia do wrzenia. W padzierniku zapadaj¹
w sen zimowy. Zimê spêdzaj¹ zakopane w ziemi na g³êbokoci 0,5-1 m. W Polsce wystêpuj¹
cztery gatunki z rodziny pilchowatych: popielica, ¿o³êdnica, koszatka i orzesznica.
Dlaczego Jura? Poniewa¿ jest to obszar bogaty w siedliska charakterystyczne dla
wystêpowania pilchów, ale stosunkowo ma³o poznany pod wzglêdem wystêpowania i liczebnoci
poszczególnych gatunków gryzoni z tej rodziny.
5
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W po³owie czerwca zebra³a
siê chêtna do pracy grupka
studentów i ruszylimy na Jurê.
O tym, ¿e pilchy w jurajskich
lasach wystêpuj¹ moglimy siê
przekonaæ osobicie ju¿
pierwszej nocy. W pobli¿u
naszych namiotów zaczê³y
odzywaæ
siê
popielice.
Wiêkszoæ z nas po raz pierwszy
s³ysza³a ich charakterystyczne
szczekanie. Przez d³u¿szy czas
ws³uchiwalimy siê w ich
odg³osy, a nastêpnego dnia
z jeszcze wiêkszym zapa³em
ruszylimy do wieszania budek.
Orzesznica w tubce
Powiesilimy ³¹cznie 100 budek
Rys. Micha³ Pasennik
na czterech powierzchniach
obejmuj¹cych teren Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych, które nazwalimy Byrtek,
Eliaszówka, Wêglówka i Rac³awka. Nie s¹ to typowe drewniane budki dla pilchów, ale
schronienia wykonane z tworzywa sztucznego wed³ug angielskiego projektu zmodyfikowanego
przez dr Nowakowskiego. S¹ to plastikowe tuby z wysuwan¹ szuflad¹. Umieszczalimy je pod
poziom¹ ga³êzi¹ z otworem skierowanym do pnia. Pod szuflad¹ umieszczalimy patyk u³atwiaj¹cy
zwierzêtom wejcie do budki. Oczywicie rozwieszenie budek to nie koniec naszej pracy. Na
pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca przeprowadzalimy kontrolê wszystkich pude³ek. Ju¿ w lipcu widaæ
by³o efekty naszej pracy. W tubach pojawi³y siê pierwsze orzesznice, i jak przekonalimy siê
póniej, by³y ich jedynymi mieszkañcami. W kolejnych miesi¹cach rezultaty by³y coraz lepsze.
W ci¹gu ca³ego sezonu (od czerwca do padziernika) zwierzêta odwiedzi³y a¿ 38 budek. Nam
naocznie uda³o siê stwierdziæ obecnoæ 97 osobników, w tym 64 m³odych.
Wyniki naszych badañ pokazuj¹, ¿e liczebnoæ orzesznicy na badanym przez nas terenie
jest znaczna. Niestety, do naszych budek nie chcia³y wejæ pozosta³e gatunki pilchów, których
obecnoæ uda³o nam siê potwierdziæ podczas obserwacji terenowych. Byæ mo¿e nie odpowiada³
im model budki  trzeba bêdzie pomyleæ nad jej modyfikacj¹ i dostosowaniem dla popielicy
i koszatki. Tempo zasiedlania sztucznych ukryæ wiadczy o braku naturalnych miejsc
gniazdowania, co potwierdza celowoæ kontynuacji rozpoczêtych w tym roku dzia³añ
ochroniarskich. Z pewnoci¹ kolejne sezony dostarcz¹ nowych, ciekawych informacji o jurajskich
pilchach.
Katarzyna Ilczuk, Micha³ Pasennik
Studenckie Naukowe Ko³o Przyrodników
Akademia Podlaska
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POMAGAMY NIEMCOM W OCHRONIE NIETOPERZY
Jednym z elementów naszej wspó³pracy z Drawieñskim Parkiem Narodowym by³
dziesiêciodniowy obóz w Niemczech, na którym mielimy pomagaæ w dzia³aniach na rzecz
ochrony nietoperzy. Kiedy organizowa³em wyjazd, przyszli uczestnicy dopytywali siê, jakiego
rodzaju prace s¹ dla nas przewidziane. Okaza³o siê, ¿e zaspokojenie ich ciekawoci mia³o nast¹piæ
doæ póno...
Kiedy w poniedzia³ek 31 lipca ruszylimy z Dworca Centralnego w Warszawie, nasza wiedza
nie wykracza³a poza informacje zawarte w pierwszym zdaniu niniejszego tekstu. Ostatnia
wiadomoæ z Niemiec mówi³a, ¿e pe³ne informacje dostaniemy lada dzieñ, a organizatorka w³anie
idzie na miesi¹c urlopu i wraca w dniu naszego przyjazdu. ¯adne informacje jednak nie dotar³y.
Na szczêcie grupa, jak¹ zebra³em, podesz³a do wyjazdu spokojnie. Liczylimy na niemieck¹
solidnoæ, a wiêc na to, ¿e na dworcu w Berlinie kto siê nami zajmie.
Nasze nadzieje nie pozosta³y bezpodstawne. Organizatorzy obozu z zaprzyjanionego
z DPN parku krajobrazowego Barnim (Naturpark Barnim) ko³o Berlina zjawili siê na dworcu
i wspaniale zajêli siê nami. Po obiedzie zawieziono nas do schroniska m³odzie¿owego, które
mia³o byæ nasz¹ baz¹. Zlokalizowane ono by³o przy najczystszym jeziorze Brandenburgii.
Wp³ynê³o to bardzo silnie na zagospodarowanie naszego czasu wolnego  p³ywanie przed
niadaniem, p³ywanie przed kolacj¹, najczêciej tak¿e po kolacji... Do tego nad jeziorem uwija³y
siê liczne ptaki, z których najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê kania czarna.
Z ciekawoci¹ oczekiwalimy na informacje o naszej pracy. Ju¿ drugiego dnia zawieziono
nas do nieco zniszczonego schronu militarnego, wchodz¹cego w sk³ad spucizny po Armii
Sowieckiej, stacjonuj¹cej we wschodnich Niemczech do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Mia³
on zostaæ zimowiskiem nietoperzy. Patrzylimy trochê z przera¿eniem  opowiadano nam
o ciankach z ukryciami dla tych ssaków, basenami zapewniaj¹cymi odpowiedni¹ wilgotnoæ.
Pokazywano wejcia, które powinny znikn¹æ. Tymczasem na pod³odze zalega³a warstwa gruzu,
a kilka otworów powodowa³o, ¿e zim¹ mog³o tam byæ zimno.
Jednak nasi gospodarze wykazali siê znakomit¹ organizacj¹. Ju¿ kolejnego dnia rano pojawilimy
siê na miejscu wraz z mas¹ sprzêtu i zabralimy siê do roboty. Gruz znika³ w oczach  pos³u¿y³
do zasypania zbêdnych otworów wejciowych. Z wiêkszych kawa³ków cegie³ uk³adalimy
pryzmy, w które bêd¹ mog³y siê wciskaæ
nietoperze. Po wyczyszczeniu pod³ogi
u³o¿ylimy zarys basenu, po czym
wy³o¿ylimy go grub¹ foli¹. Kilkanacie
otworów, wywierconych w dachu,
zapewni w basenie wodê.
Schron zmienia³ siê niemal¿e na
naszych oczach, a przecie¿ dni up³ywa³y
nam nie tylko na pracy. Zwiedzilimy
równie¿ otwarte w tym roku
Miêdzynarodowe Muzeum Nietoperzy,
znajduj¹ce siê na terenie Naturpark
Nietoperz
Märkische Schweiz. Za³o¿one ono zosta³o
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
przez niemieck¹ organizacjê zajmuj¹c¹
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siê ochron¹ nietoperzy Mausohr e.V.. Obejrzelimy prezentacje dotycz¹ce niemieckich
nietoperzy, stereoskopowe zdjêcia wielu gatunków tych ssaków, kolekcje nietoperzowych
gad¿etów oraz ogromn¹ kolekcjê ró¿norodnych budek lêgowych. Podjêlimy tak¿e kilka prób
obejrzenia niemieckich nietoperzy. Niestety, w siatki rozstawione wieczorem w dawnym browarze
we Frankfurcie nad Odr¹ nic nie wpad³o  la³ deszcz. Jednak w kilku obiektach podziemnych
oraz w hangarach na rakiety obserwowalimy nocki du¿e, nocka Natterera i gacki brunatne.
Dziesiêæ dni minê³o b³yskawicznie i ¿al nam by³o opuszczaæ gocinne podberliñskie okolice.
Dopytywalimy siê nawet organizatorów o to, czy za rok nie potrzebuj¹ pomocy przy jakich
dzia³aniach... Odpowiedzieli, ¿e pomyl¹, a wiêc jest nadzieja na kolejne wspania³e dowiadczenia.
Tymczasem bardzo serdecznie dziêkujemy organizatorom obozu  Dyrekcji Drawieñskiego Parku
Narodowego i Zarz¹dowi Naturpark Barnim, a tak¿e Fundacji Interreg oraz funduszowi ochrony
przyrody Brandenburgii, finansuj¹cym program ochrony nietoperzy w Parku.
Marek Kowalski

ROK Z DRAWIEÑSKIMI NIETOPERZAMI
Pod koniec roku 2005 skontaktowa³a siê z nami Dyrekcja Drawieñskiego Parku Narodowego.
Poszukiwali fachowców od nietoperzy  planowali rozpocz¹æ kilkuletni cykl dzia³añ zwi¹zanych
z rozpoznaniem i ochron¹ tych ssaków na swoim terenie. Oczywicie takiej okazji nie moglimy
przepuciæ! Projekt mia³ byæ transgraniczny  planowana by³a wspó³praca z Naturpark Barnim zaprzyjanionym parkiem z okolic Berlina, gdzie podobne dzia³ania s¹ ju¿ wykonywane.
Drawieñski Park Narodowy okaza³ siê byæ licznym miejscem. Piêkne jeziora, buczyny maj¹ce
miejscami 340 lat (ponoæ najstarsze w Europie...)  wszystko to sprawia³o, ¿e praca tutaj by³a
olbrzymi¹ przyjemnoci¹.
Pierwszy raz pojawilimy siê w Parku zim¹. Mielimy trudne zadanie  wyszukanie zimowisk
nietoperzy na terenie, gdzie znajduje siê tylko kilka ma³ych osad i kilka bardzo ma³ych schronów
wchodz¹cych w sk³ad umocnieñ Wa³u Pomorskiego. Jako wsparcie przyjechali gocie z Niemiec
 zarówno pracownicy Parku Barnim, jak i tamtejsi badacze nietoperzy. Trzydniowe poszukiwania
przynios³y nastêpuj¹ce rezultaty: znalelimy 4 piwnice z nietoperzami (w sumie 9 gacków
brunatnych) i 3 schrony z nietoperzami (5 nietoperzy tego samego gatunku). Ciekawsze by³y

Mroczek póny
Rys. Micha³ Pasennik
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dwa schrony po³o¿one tu¿ za granic¹ Parku  by³y tam 3 osobniki, a¿ trzech gatunków nietoperzy
 mopek, gacek brunatny i nocek Natterera. Na koniec wycieczki pojechalimy do ogromnej
studni  ceglanej, szerokiej i od wielu lat nieu¿ywanej. Okaza³a siê obfitowaæ w nietoperze 
45 osobników czterech gatunków, w tym nie obserwowane przez nas gdzie indziej nocki du¿e
i nocki rude.
Zim¹ skontrolowalimy te¿ kilka strychów, aby latem mieæ ju¿ pewne rozpoznanie.
Znalelimy lady nietoperzy na wielu z nich, co spowodowa³o, ¿e w lipcu jechalimy z du¿ymi
nadziejami.
Letni wyjazd by³ d³u¿szy  mielimy za zadanie skontrolowaæ rozwieszone wczeniej budki
dla nietoperzy, powiesiæ 100 nowych, obejrzeæ strychy i wykryæ na nich nietoperze, oraz  to co
najprzyjemniejsze  prowadziæ nocne od³owy w sieci. Budki nas zawiod³y. Dotarlimy do 245,
jednak tylko w 13 z nich stwierdzilimy nietoperze, za w 20 innych odchody tych ssaków,
wiadcz¹ce o wczeniejszym korzystaniu z tych schronieñ. Najbardziej cieszy³y nas karliki
malutkie, których w okolicach Warszawy nie da siê obejrzeæ! Szczegó³owo ogl¹dalimy wszystkie
osobniki, aby wychwyciæ niewielkie szczegó³y, które odró¿niaj¹ ten gatunek od karlika drobnego.
Spotkalimy tu równie¿ nocka Brandta  gatunek wczeniej nie wykryty w Parku. Inne gatunki,
które stwierdzilimy w budkach, to karlik wiêkszy, nocek Natterera i gacek brunatny.
Rozwiesilimy tak¿e 100 budek (4 typów) w czterech miejscach Parku. Mamy nadziejê,
¿e wzbogacaj¹c bory sosnowe w sztuczne dziuple zachêcimy nietoperze do osiedlenia siê w nich!
Kontrole strychów i ambon myliwskich nie przynios³y wielkich rezultatów. Spotykalimy
odchody nietoperzy, rzadziej  i tylko na strychach - same zwierzêta. Jednak od³owy przynios³y
nam (jak zawsze) wiele radoci. Najczêciej rozstawialimy siê na skrzy¿owaniach dróg lenych,
rzadziej nad rzekami i jeziorami. Uda³o siê nam od³owiæ 134 osobniki nale¿¹ce do 9 gatunków.
Najliczniejsze by³y karliki wiêksze i nocki rude, sporo by³o te¿ borowców wielkich, nocków
du¿ych i gacków brunatnych, za nielicznie od³awia³y siê mopki, nocki Natterera i nocki Brandta.
Posiadaj¹c dobrej klasy detektor, moglimy tak¿e wyszukaæ kilka dziupli, w których nietoperze
kry³y siê za dnia, oraz odkryæ ich miejsca ¿erowania. Na pewno do koñca ¿ycia zapamiêtamy
jedn¹ z nocy, kiedy nad razem temperatura spad³a do 4 stopni powy¿ej zera.
Ostatni wyjazd to wrzeniowe zbadanie tzw. jesiennej aktywnoci nietoperzy przy obiektach
bêd¹cych póniej miejscami zimowania. Tak jak pisa³em, drawieñskie zimowiska to obiekty
bardzo ma³e  badania takie prowadzi siê w obiektach du¿ych, zatem przysz³o nam byæ pionierami,
przynajmniej w skali kraju. Podchodzilimy to tego z ró¿nymi uczuciami, ale jednak okaza³o
siê, ¿e nawet ma³a przydomowa piwnica jest dla nietoperzy atrakcyjna! Przy piêciu podziemiach
schwytalimy 19 nietoperzy nale¿¹cych do trzech gatunków, a dominowa³ gacek brunatny
(podobnie jak zim¹).
Podczas ca³orocznych badañ stwierdzilimy w Parku 10 gatunków nietoperzy  wszystkie
znane tu ju¿ z wczeniejszych badañ oraz dwa nowe: mopka i nocka Brandta. Przed nami dzia³ania
zaplanowane na rok 2007, czyli np. obóz dla niemieckich studentów, podczas którego bêd¹ oni
uczestniczyæ w czynnej ochronie tych ssaków.
Serdecznie dziêkujemy Dyrekcji Drawieñskiego Parku Narodowego za pomoc w badaniach.
Marek Kowalski
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SZKO£Y I S£U¯BY ENERGETYCZNE POLSKI I UKRAINY
DLA BOCIANÓW
Polsko-ukraiñski program bociani doæ mocno zadomowi³ siê wród projektów realizowanych
przez nasze Towarzystwo. Od momentu jego rozpoczêcia systematycznie prowadzono ró¿norodne
dzia³ania, których jednym wspólnym celem by³o przekazanie polskich dowiadczeñ, zwi¹zanych
z ochron¹ bociana bia³ego, naszym ukraiñskim partnerom oraz zainicjowanie na Ukrainie
szerokiego ruchu na rzecz ochrony tego gatunku na wzór Polski. Po zorganizowaniu serii spotkañ
w naszym kraju i na Ukrainie oraz po intensywnej dzia³alnoci wydawniczej, w roku bie¿¹cym
rozpoczêto wymianê dzieci i m³odzie¿y z obydwu krajów oraz zorganizowano wizytê energetyków
ukraiñskich w Polsce. Po marcowym, bardzo owocnym pobycie energetyków w Siedlcach,
pocz¹wszy od maja, czyniono przygotowania do wizyty szkó³ ukraiñskich w Polsce. Skrupulatnie
typowano uczestników  szko³y mog¹ce przyj¹æ goci z Ukrainy, a nastêpnie, jeszcze tego samego
lata, pojechaæ z rewizyt¹ na Ukrainê. Ostatecznie uda³o siê wytypowaæ po stronie polskiej
4 szko³y, które wziê³y udzia³ w programie wraz ze szko³ami z Ukrainy. By³y to szko³y z Domanic,
Ho³ubli, Przesmyk i Ostrowi Mazowieckiej. Ich partnerami zosta³y szko³y z rejonu Lwowa
i Jaworowa, oddalonych o kilkadziesi¹t kilometrów od polskiej granicy. Wybrano takie a nie inne
szko³y w nadziei, ¿e niewielkie oddalenie geograficzne partnerów bêdzie sprzyja³o ³atwemu
porozumiewaniu siê. Okaza³o siê to strza³em w dziesi¹tkê i w ¿adnej z grup nie wyst¹pi³y najmniejsze
problemy z porozumiewaniem siê uczestników. Zaplanowano, ¿e aby m³odzie¿ mog³a jeszcze
lepiej poznaæ jêzyk i kulturê partnera bêdzie zamieszkiwaæ u swoich rówieników. Uczestnicy
wymiany mieli przygotowaæ dla swoich partnerów dziesiêciodniowy program pobytu oraz przybli¿yæ
zasady funkcjonowania programu edukacyjnego Bocian w Polsce i na Ukrainie, gdzie dziêki
naszym wczeniejszym dzia³aniom od dwóch lat on
funkcjonuje.
W trakcie pobytu w Polsce m³odzie¿ z Ukrainy
spotyka³a siê z w³adzami samorz¹dowymi gmin
i powiatów, zwiedza³a Warszawê, bra³a udzia³
w wyjazdach nad Bug, do wiêtej Góry Grabarki
a jedna z grup wyjecha³a nad morze, gdzie przebywa³a
3 dni. Najwa¿niejszym punktem by³a wspólna praca
zwi¹zana z bocianami  m³odzie¿ razem prowadzi³a
inwentaryzacjê gniazd, a tak¿e dyskutowa³a
o programie ochrony gatunku i ¿erowisk, który od
wielu lat trwa w Polsce, a od niedawna na Ukrainie.
Nastêpnie m³odzie¿ ze szkó³ polskich wyjecha³a do
swoich rówieników, gdzie tak¿e uczestniczy³a
w wielu atrakcyjnych wydarzeniach zorganizowanych
dla nich  w wyjazdach do Lwowa, spotkaniach,
liczeniu bocianów. W ramach projektu uda³o siê te¿
przet³umaczyæ i wydaæ w jêzyku ukraiñskim
przewodnik terenowy TP Bocian pt. Roliny
Bociany
Rys. Katarzyna Tyli zwierzêta mojej okolicy.
Hatliñska
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Wszystkie za³o¿enia projektowe uda³o siê zrealizowaæ, a uczestnicy wymiany zgodnie
podkrelaj¹, ¿e w kolejnych latach bêd¹ utrzymywaæ nawi¹zane kontakty i wymieniaæ siê
dowiadczeniami zwi¹zanymi z uczestnictwem w bocianim programie. O tym, ¿e jest to prawda
przekonalimy siê jeszcze tego samego lata, kiedy to na zaproszenie w³adz samorz¹dowych
gminy Przesmyki przybyli samorz¹dowcy z okolic Jaworowa - dzieci z tego rejonu przebywa³y
w szkole w tej miejscowoci miesi¹c wczeniej.
Mam nadziejê, ¿e polsko-ukraiñski program bociani bêdzie kontynuowany w kolejnych
latach i zawi¹zane przyjanie przetrwaj¹, pomimo dziel¹cych je granic.
Program jest finansowany przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci, a administrowany
przez Fundacjê Edukacja dla Demokracji, program RITA- przemiany w regionie.
Ireneusz Ka³uga

OBR¥CZKOWANIE BOCIANÓW BIA£YCH W PUSZCZY
KAMPINOSKIEJ
Od 2004 r. zaczêto obr¹czkowanie bocianów bia³ych w Kampinoskim Parku Narodowym
oraz jego otulinie. W latach 2004-2005 obr¹czkowanie mia³o charakter przypadkowy.
Zaobr¹czkowano wtedy 20 boæków, w tym 19 piskl¹t. Doros³ego osobnika zaobr¹czkowano
w doæ specyficzny sposób. W 2004 r., podczas prowadzenia cenzusu bocianów, dowiedzia³em
siê o bocianie, który od co najmniej 5 lat przylatuje na podwórko do pewnej kobiety z puszczañskiej
wsi. Okaza³o siê, ¿e Wojtek co roku przylatywa³ do¿ywiaæ siê w sezonie lêgowym, bo kilka
kilometrów od tajnej sto³ówki mia³ w³asn¹ rodzinê. Gospodyni karmi³a go najczêciej mocno
rozdrobnionymi korpusami kurzymi w wiadrze do po³owy wype³nionym wod¹. By³ tak oswojony,
¿e rozpoznawa³ swoj¹ pani¹ nawet w rodku wsi, gdy wraca³a z pracy lub zakupów. Potrafi³
l¹dowaæ na ¿u¿lowej drodze i iæ tu¿ za ni¹. Jednego roku przed odlotem przylecia³ ze swoj¹
samic¹ i trójk¹ m³odych na to podwórko, jakby chcia³ pokazaæ swojej opiekunce, ¿e tak naprawdê
to ona jest matk¹ jego sukcesu lêgowego. Jeszcze nastêpnego roku Wojtek przylecia³, lecz w tym
siê nie pojawi³.
W 2006 roku swoj¹ pomoc zaoferowa³ Adam Tar³owski, dlatego te¿ akcja obr¹czkowania
boæków nabra³a rozpêdu. W dniach 26 VI  2 VII zaobr¹czkowano a¿ 58 piskl¹t w 19 gniazdach.
Liczba m³odych waha³a siê od 2 do 5, tak wiêc na jedno zajête gniazdo przypada³y rednio
3 m³ode. Liczba zaobr¹czkowanych boæków by³aby wiêksza, ale skoñczy³y nam siê obr¹czki.
Poza tym obr¹czkowanie boæków by³o robione przy okazji rozwieszania budek dla pustu³ki
i pójdki. I tak oto mo¿liwoci, jakie daje magiczne po³¹czenie super aluminiowej drabiny i super
auta Adama Tar³owskiego, sk³oni³y nas do wybrakowania moich zapasów obr¹czek typu Va.
Chcia³bym króciutko uci¹æ wszelkie dyskusje na temat szkodliwoci obr¹czkowania
bocianów, które ponoæ mia³y miejsce na Forum Przyrodniczym Bociana. Obecnie stosowane
obr¹czki i metoda ich zak³adania s¹ w pe³ni bezpieczne dla boæków. Prawd¹ jest, ¿e w Europie
od lat 60. do po³owy lat 90. XX w. zak³adano obr¹czki w sposób szkodliwy, a mianowicie na
goleniu. Ptaki przebywaj¹ce na zimowiskach och³adzaj¹c nogi ka³em ostrzykiwa³y przestrzeñ
miêdzy obr¹czk¹ a nog¹ i dochodzi³o do powa¿nych infekcji. W Polsce obr¹czki na bociany
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zak³adano w ten sposób od 1984 do czerwca 1987
roku. Od tamtej pory obr¹czki na oba gatunki
bocianów zak³ada siê tylko i wy³¹cznie na skoku, co
jest zapisane w Instrukcji obr¹czkowania dzikich
ptaków w Polsce.
Wydawa³oby siê, ¿e obr¹czkowanie bocianów nie
ma ju¿ wiêkszego sensu, bo przecie¿ o ich
wêdrówkach wiadomo ju¿ prawie wszystko. Wiele te¿
wiadomo o tym, co im zagra¿a, m.in.: zderzenia z
napowietrznymi przewodami energetycznymi, walki
o gniazdo, zapl¹tanie w znoszone do gniazda sznurki,
zatrucia insektycydami. Ale, aby jeszcze lepiej
przyczyniæ siê do pe³niejszej ochrony tego
wspania³ego gatunku ptaka trzeba okreliæ, oddzielnie
dla ka¿dej populacji geograficznej, który z tych
czynników ma decyduj¹cy wp³yw na liczebnoæ
populacji. Wa¿ne jest to, aby zbadaæ czy najwiêksze
zagro¿enia maj¹ miejsce na lêgowiskach, zimowiskach
czy na trasie wêdrówek? Czy dotycz¹ one tylko
ptaków m³odych czy tak¿e dojrza³ych? Uzyskanie tych
informacji bez obr¹czkowania jest niemo¿liwe lub
bardzo kosztowne. Obr¹czkowanie jest tak¿e
Zaobr¹czkowany bocian
konieczne dla okrelenia wartoci niektórych
Rys. Wioleta Pu³a
parametrów, bez których nie da siê poznaæ
mechanizmów regulacji rozrodczoci. Takimi parametrami s¹ np. wiek pierwszego gnie¿d¿enia
i zale¿noæ sukcesu lêgowego od wieku rodziców. Odpowiedzi na te pytania mog¹ udzieliæ
liczne stwierdzenia bocianów z obr¹czkami, ale jednoczenie nale¿y prowadziæ standardowy
monitoring na sta³ych powierzchniach badawczych. Przyk³adowo, dziêki obr¹czkowaniu
bocianów bia³ych, okaza³o siê, ¿e miertelnoæ zimuj¹cych bocianów w Afryce zachodniej jest
wiêksza, bo zale¿y od iloci opadów. Przy czym boæki zimuj¹ce w Afryce wschodniej maj¹ siê
znacznie lepiej, poniewa¿ ich prze¿ycie nie jest uwarunkowane iloci¹ opadów na terenach
zimowania. Innym przyk³adem zastosowania obr¹czkowania w badaniach wa¿nych dla ochrony
bocianów mo¿e byæ analiza otrzymanych - przez Zak³ad Ornitologii PAN - od przypadkowych
znalazców wiadomoci o napotkaniu obr¹czkowanego ptaka. Wykaza³a ona, ¿e pora¿enia pr¹dem
lub zderzenia z napowietrznymi przewodami lub podtrzymuj¹cymi je s³upami s¹ przyczyn¹
mierci 66% m³odych, 54% rocznych i 42% starszych bocianów, gin¹cych w naszym kraju.
Natomiast g³ówn¹ przyczyn¹ miertelnoci polskich boæków podczas wêdrówki przez Bliski
Wschód i pó³nocn¹ Afrykê jest zabijanie ich przez ludzi. W odniesieniu do Polski podobn¹
ilociow¹ ocenê mo¿na by otrzymaæ i bez obr¹czkowania, ale wymaga³oby to znacznie wiêkszych
funduszy na zorganizowanie odpowiedniej sieci informatorów i nie dawa³oby mo¿liwoci
oszacowania zró¿nicowania zagro¿enia w zale¿noci od wieku. Poza Polsk¹ takie dane by³yby
do zdobycia jeszcze trudniejsze, a dla wielu regionów w ogóle niemo¿liwe.
Podjêlimy decyzjê, ¿e przez co najmniej kilka nastêpnych lat bêdziemy obr¹czkowaæ wiêksze
iloci m³odych bocianów bia³ych i prowadziæ odczytywanie obr¹czek. Byæ mo¿e zebrane w ten
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sposób dane pomog¹ nam uzyskaæ odpowiedzi na kilka istotnych pytañ, m.in. jak daleko od
macierzystego gniazda osiedlaj¹ siê boæki w kolejnych latach ¿ycia i czy czêsto zdarza siê, ¿e
niektóre z nich zak³adaj¹ lêgi co roku w innym gniedzie?
Adam Olszewski, Kampinoski PN
Adam Tar³owski, TP Bocian

BOCIANY ZNOWU NAJBARDZIEJ POSZKODOWANE
Ka¿dego roku, oprócz dzia³añ prowadzonych w ramach ró¿nych projektów, TP Bocian,
prowadzi tak¿e dzia³alnoæ interwencyjn¹. W wiêkszoci przypadków polega ona na ratowaniu
kontuzjowanych zwierz¹t ró¿nych gatunków poprzez bezporednie ich leczenie w orodku,
prowadzonym wspólnie z powiatowym lekarzem weterynarii Bogdanem Tarczyñskim,
lub poredniczeniu w przekazywaniu zwierz¹t do Azylu dla Ptaków przy Ogrodzie Zoologicznym
w Warszawie. Jak zwykle wiêkszoæ dramatów w roku 2006 dotyczy³o ptaków, a wród nich
g³ównie bocianów bia³ych. Ptaki te najczêciej przywo¿one s¹ do naszego orodka, a tak¿e
przekazywane do Azylu. Kontuzje dotycz¹ najczêciej z³amañ nóg i skrzyde³, pot³uczeñ na skutek
wyrzucenia m³odych z gniazd. Znaczny odsetek kontuzji dotyczy pora¿eñ pr¹dem w wyniku
walk o gniazdo czy obsiadania w okresie migracji stacji transformatorowych ze stercz¹cymi
izolatorami.
Tegoroczne, kontuzjowane bociany pochodzi³y w wiêkszoci z terenu powiatu siedleckiego
oraz powiatów bezporednio z nim s¹siaduj¹cych. W wyniku ró¿nych zdarzeñ losowych trafi³o
do nas oko³o 25 bocianów bia³ych z powiatów: siedleckiego, wêgrowskiego, ³osickiego,
miñskiego, garwoliñskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego i soko³owskiego. O tym, ¿e miniony
sezon nie nale¿a³ do najlepszych dla bocianów, wiadczy³a kondycja trafiaj¹cych do nas ptaków.
Wiêkszoæ z nich mia³a na piórach tak zwane pr¹¿ki g³odowe wiadcz¹ce o tym, ¿e ptaki
prze¿ywa³y w trakcie sezonu okresy g³odu.
S³aba kondycja przyczynia³a siê do wzrostu
iloci paso¿ytów zewnêtrznych, jak
i wewnêtrznych dodatkowo os³abiaj¹cych
jeszcze ptaki.
Miniony sezon obfitowa³ w miertelne
przypadki pora¿enia pr¹dem na stacjach
transformatorowych bocianów, które
gromadzi³y siê przed odlotem na skraju
miejscowoci, na pobliskich ³¹kach.
Wieczorami ptaki obsiada³y gromadnie
najbardziej eksponowane stanowiska, tj. s³upy
redniego napiêcia z izolatorami, na których
wiêkszoæ z nich ginê³a. Te, które prze¿ywa³y
by³y czasowo sparali¿owane, mia³y urazy
wewnêtrzne oraz urazy mechaniczne. Takich
przypadków odnotowano w roku 2006
Bocian
Rys. Wioleta Pu³a
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co najmniej 5. Najtragiczniejsze w skutki miertelne by³o zdarzenie z Maciejowic (gm. Zbuczyn),
gdzie w ci¹gu dwóch dni zginê³o 9 bocianów. Notuj¹c takie zg³oszenia, wspólnie z energetykami
z Rejonu Energetycznego Siedlce, z którym prowadzimy projekty ochrony bociana, pustu³ki
i inne przedsiêwziêcia, przeprowadzalimy wizje terenowe miejsc zdarzeñ. Dla ka¿dego z miejsc
zosta³ okrelony indywidualny rodzaj koniecznych do wykonania zabiegów, które maj¹
wyeliminowaæ opisane przypadki. Ze wspólnych dowiadczeñ wynika, ¿e montowanie poziomych
belek na s³upach energetycznych ponad izolatorami nie zawsze jest optymalnym sposobem
zabezpieczania s³upa przed ptakami. Ka¿da sytuacja powinna byæ rozpoznana indywidualnie,
a oprócz bezpieczeñstwa ptaków trzeba braæ pod uwagê: ³atwoæ prowadzenia zabiegów
konserwacyjnych na s³upie, zapobieganie korozjom przewodów w wyniku strzykania ka³em
przez ptaki oraz koszty interwencji. Pogodzenie wszystkich tych czynników nie jest zbyt proste,
ale jak pokazuje praktyka mo¿liwe.
Apelujê do czytelników Kraski o przekazywanie informacji na temat miejsc, gdzie ka¿dego
roku gin¹ na stacjach transformatorowych bociany. Jeli jest to mo¿liwe do korespondencji
w sprawie takich miejsc proszê do³¹czaæ fotografiê górnej czêci s³upa, na której zginê³y bociany.
Jeli uda siê dla ka¿dego takiego miejsca okreliæ precyzyjnie rodzaj zagro¿enia byæ mo¿e bêdzie
mo¿liwe przeprowadzenie akcji zabezpieczaj¹cej s³up.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA PUSTU£KI
Pustu³ka jest gatunkiem, któremu cz³owiek mo¿e bardzo pomóc. Montowanie skrzynek
lêgowych sprzyja rozwojowi populacji, co widaæ po wynikach kilkuletniej pracy du¿ego
zespo³u osób z TP Bocian oraz osób i instytucji wspó³pracuj¹cych. W roku 2006 skrzynki
zajmowa³o ju¿ 97 par tego gatunku! Wszystkie te stanowiska znajduj¹ siê na Mazowszu,
g³ównie na terenie woj. mazowieckiego. W odniesieniu do szacunku liczebnoci populacji
pustu³ek dla roku 2004 (na 300-350 par) dla ca³ego regionu, obecna liczba par gniazduj¹cych
w skrzynkach, jest znacz¹ca.
Wielkoæ lêgów
Z uwagi na to, ¿e wiêkszoæ budek kontrolowana by³a z do³u, wiêc nie mo¿liwe by³o
okrelenie liczby jaj w pe³nym lêgu. Nawet w przypadku, jeli widocznych by³o z do³u 6 piskl¹t,
zawsze mog³a zaistnieæ mo¿liwoæ zniesienia sk³adaj¹cego siê z 7 jaj, gdzie 1 jajo by³o niezalê¿one.
Nawet u¿ycie kamerki internetowej do sprawdzania lêgów w skrzynkach na s³upach
energetycznych nie zda³o do koñca egzaminu. Pozwoli³o jedynie okreliæ liczbê jaj. Gorzej by³o
ju¿ z policzeniem piskl¹t.
Z ca³¹ pewnoci¹ okrelono wielkoæ lêgu dla 14 gniazd. Z tej liczby dwa dotyczy³y lêgów
w okolicach Krzywdy, 5 lêgów na kociele w Z³akowie Kocielnym, 4 lêgów na blokach na
terenie Siedlec oraz 3 lêgów w budkach na liniach energetycznych (nad Helenk¹ k. Siedlec oraz
ko³o Czepielina w gm. Mordy). Wielkoæ lêgów by³a nastêpuj¹ca: z 4 jajami  2 gniazda,
z 5 jajami  7 gniazd, z 6 jajami  3 gniazda, z 7 jajami  2 gniazda. rednia liczba jaj
w zniesieniu wynios³a wiêc 5,4! Przypomnê, ¿e w ubieg³ym roku, równie¿ na podstawie takiej
samej próby, rednia wielkoæ lêgu wynios³a 5,2 jaja.
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Tabela 1. Liczba skrzynek dla pustu³ek, rozwieszonych w ramach programu ochrony, stopieñ ich
zasiedlenia oraz liczba ptaków gniazduj¹cych poza budkami - w rejonach rozwieszonych skrzynek
lêgowych.
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Tabela 2. Liczba skrzynek dla pustu³ek oraz gatunki je zasiedlaj¹ce.
Objanienia: * - pojedynczy przypadek gniazdowania go³êbia miejskiego w tej samej budce
i w tym samym sezonie, co pustu³ka.

Tabela 3. Stopieñ zasiedlenia (%) skontrolowanych skrzynek w poszczególnych sezonach przez
pustu³kê oraz pozosta³e gatunki.

Efekty lêgów
Niestety niemo¿liwe by³o okrelenie szczegó³owych efektów lêgów dla wiêkszoci par
pustu³ek. Wydaje siê jednak, ¿e kilka par nie przyst¹pi³a do lêgu w ogóle okupuj¹c jedynie
w sezonie skrzynkê. £¹cznie pustu³ki wyprowadzi³y, co najmniej, 286 m³odych, co daje rednio
minimum 2,95 m³odych na parê oraz 3,45 m³odych na parê z sukcesem. Wydaje siê jednak, ¿e
parametry te s¹ zani¿one z uwagi na niedoszacowanie liczby m³odych siedz¹cych w budkach
w czasie obserwacji dokonywanych z do³u. W przypadku 5 i wiêcej m³odych znajduj¹cych siê
w gniedzie zazwyczaj widoczne s¹ 3 lub najwy¿ej 4 z nich.
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Okres lêgowy
Pomimo wczesnego przylotu na stanowiska lêgowe (koniec marca-pocz¹tek kwietnia) ptaki
gniazduj¹ce nawet w s¹siedztwie przystêpowa³y do lêgów w bardzo ró¿nych terminach.
Najwczeniej do lêgu przyst¹pi³a para w Siedlcach. W dniu 9 czerwca stwierdzono przy
ul. Chrobrego m³ode tu¿ przed wylotem  najstarsze pisklê mia³o wiêc oko³o 26 dni. Licz¹c, ¿e
wysiadywanie trwa³o 30 dni i rozpoczê³o siê od momentu zniesienia 3 jaja, wiêc ptaki przyst¹pi³y
do lêgu (rozpoczê³y sk³adanie jaj) oko³o 10 kwietnia. Gniazduj¹ca po s¹siedzku (na tym samym
bloku) inna para przyst¹pi³a do lêgu 3,5 tygodnia póniej. Podobnie by³o na liniach
energetycznych. Podczas, gdy z jednych gniazd w budkach m³ode zaczê³y ju¿ lataæ, w innych
nastêpowa³o dopiero klucie piskl¹t. Najpóniej m³ode pustu³ki opuci³y 2 budki w Siedlcach,
odpowiednio 19 i prawdopodobnie 20 (lub nawet póniej) lipca. 11 lipca m³ode stwierdzono
jeszcze w 2 budkach na liniach energetycznych. Jednak wiêkszoæ m³odych opuszcza³o gniazda
pomiêdzy 20 czerwca a 5 lipca.
Obr¹czkowanie
W sezonie 2006 zaobr¹czkowano ³¹cznie 40 m³odych pustu³ek pochodz¹cych z 8 lêgów:
z 4 gniazd w skrzynkach na kociele w Z³akowie Kocielnym, z 3 gniazd w okolicach Krzywdy
i 1 gniazda ko³o Domanic.
Straty w lêgach
Wiadomo, ¿e 15 par (sporód 97, które zajê³y skrzynki) nie wyprowadzi³o m³odych. Kontrole
wiêkszoci skrzynek z do³u w sezonie lêgowym nie pozwalaj¹ na jednoznaczne okrelenie jak
by³o w rzeczywistoci. Z ca³¹ pewnoci¹, co najmniej kilka z nich (stwierdzono naocznie
u 5 par), straci³o lêgi na skutek rabunku jaj lub piskl¹t. Stwierdzono w tych budkach skorupki jaj
(3 przypadki) lub nie odnotowano m³odych w gniazdach, gdzie wczeniej z pewnoci¹ z³o¿one
by³y jaja (2 przypadki). Prawdopodobnie straty w lêgach na skutek drapie¿nictwa nast¹pi³y
i w innych skrzynkach  w maju obserwowano wysiaduj¹ce w budkach samice.
Straty w budkach
W roku 2006 zniknê³o 10 kolejnych skrzynek rozwieszonych w ró¿nych miejscach. Drzewa
z budkami ciêto w nastêpuj¹cych miejscach: w gm. Olszanka (ko³o Szyd³ówki), pod Kozienicami
(3 budki na skutek planowanego wyrêbu lasu), w Rogócu (gm. Mordy), ko³o Wojewódek Dolnych
(gm. Bielany), ko³o Dzia³dowa  1 budka, ko³o Olsztyna  1 budka. Ponadto w Warszawie
zdjêto 1 budkê w czasie remontu bloku przy ul. Duracza. Nad Wis³¹ w Warszawie z³ama³o siê
drzewo z budk¹, która siê roztrzaska³a. Tylko 2 budki z ww. ocala³y  zosta³y przewieszone
w inne miejsca!
Interwencje
W bie¿¹cym roku tylko raz musielimy interweniowaæ w momencie, gdy 19 lipca m³oda,
niedowiadczona pustu³ka próbowa³a pierwszego lotu z budki przy ul. Rynkowej w Siedlcach.
O jastrzêbiu dostalimy wiadomoæ telefoniczn¹ od pani z pralni chemicznej usytuowanej
obok. M³oda pustu³ka zosta³a wwieziona wind¹ na 11 piêtro i pozostawiona na dachu. Jednak
d³ugo tam nie siedzia³a, ponownie sfrunê³a na chodnik pod blokiem, sk¹d poderwa³a siê o w³asnych
si³ach i usiad³a na pobliskich drzewach.
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Eksperymenty
Dwukolorowe budki
Przed sezonem 2006 wieszano budki w 2 kolorach
 jaskrawym (cedrowym) i ciemnym
(ciemnobr¹zowym). Zwykle po 2 ró¿nokolorowe
budki, z wyj¹tkiem tych na liniach energetycznych,
wieszano w s¹siedztwie. Aby przekonaæ siê czy
ma to jakikolwiek wp³yw na ptaki, zamocowano
w sumie 200 takich budek. Pustu³ki zajê³y 26
z nich. Z tej liczby - 15 budek jaskrawych (6 na
s³upach, 9 na drzewach) i 11 budek ciemnych
(9 na s³upach, 2 na drzewach). Uzyskany wynik
mo¿e sugerowaæ wiêksz¹ akceptacjê budek
jaskrawych, które s¹ lepiej widoczne dla ptaków,
zw³aszcza, gdy na drzewach nie ma jeszcze lici.
Obielone budki
Jak informowa³em wczeniej postanowilimy
sprawdziæ teoriê oddzia³ywania obielenia budki
(przedniej cianki) na zajmowalnoæ ich przez
pustu³ki. W tym celu, co druga budka, z czterech
Pustu³ka
wieszanych grupowo na 13 odcinkach linii
Rys. Rados³aw Marek
energetycznych, zosta³a obielona. Na 15 lêgów
pustu³ek, 8 znajdowa³o siê w skrzynkach nieobielonych i 7 w obielonych. Te wstêpne wyniki
wskazuj¹ na to, ¿e obielenie nie ma wp³ywu na zajmowalnoæ skrzynek przez pustu³ki.
Poza ewentualnym wp³ywem koloru budki czy te¿ jej obielenia, prawdopodobnie zasadnicz¹
rolê odgrywaj¹ inne czynniki. S¹ nimi przypuszczalnie: odleg³oæ od terenów ³owieckich oraz
odleg³oæ od zwartej populacji. Wstêpnym dowodem tego s¹ budki na trzech odcinkach linii
energetycznych, które nie zosta³y zasiedlone. S¹ one ca³kowicie otoczone polami, a do najbli¿szych
³¹k (potencjalne atrakcyjne ¿erowiska dla pustu³ek) jest po kilkaset metrów. Pozosta³e (zasiedlone
przez pustu³ki) linie przebiegaj¹ lub bezporednio s¹siaduj¹ z ³¹kami lub pastwiskami. Ponadto
dwie z niezasiedlonych linii znajduj¹ siê w doæ du¿ej odleg³oci od wystêpowania skrajnych
stanowisk zwartej populacji podsiedleckiej (odpowiednio oko³o 10 i 14 km od najbli¿szych
znanych stanowisk).
Linie energetyczne
Przed sezonem 2005 nad Helenk¹ ko³o Siedlec zawieszono 4 pierwsze budki na s³upach
energetycznych. Przed ostatnim sezonem 2006 zawieszono dodatkowe 52 skrzynki. Okaza³o
siê, ¿e takie lokalizacje s¹ bardzo atrakcyjne dla pustu³ek. Z 52 nowo zawieszonych skrzynek
w styczniu i lutym pustu³ki zasiedli³y a¿ 15 ju¿ w pierwszym sezonie, co stanowi blisko 29%.
Dodatkowo, na pilota¿owej linii zajê³y wszystkie 4 budki (rok wczeniej zajête by³y tylko 2).
Tak wiêc ³¹cznie w 2006 r. by³o zasiedlonych 34% budek na s³upach. Sporód 14 odcinków linii
energetycznych, gdzie wieszano grupowo po 4 skrzynki, niezasiedlone przez pustu³ki by³y tylko
3 odcinki, w miejscach, gdzie budki otoczone s¹ polami. Na pozosta³ych liniach gniazdowa³o
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od 1 do 4 par. Ptaki pojawi³y siê w miejscach, gdzie z pewnoci¹ wczeniej ich nie by³o. Wszystkie
pary, które przyst¹pi³y do lêgów w skrzynkach na s³upach odchowa³y minimum 63 m³ode!
Sposób ochrony polegaj¹cy na mocowaniu skrzynek na s³upach jest najbardziej efektywny.
Takie lokalizacje skrzynek s¹ dla ptaków nie tylko bardzo atrakcyjne, ale równie¿ i bezpieczne.
Nie ma obawy, ¿e mog¹ zostaæ wyciête, tak jak skrzynki mocowane na drzewach. W zwi¹zku
z tym przed sezonem 2007 planowane jest zamocowanie kolejnych 52 skrzynek na liniach
energetycznych w powiecie siedleckim, a byæ mo¿e kilkunastu tak¿e w powiecie soko³owskim.
Zwa¿ywszy na fakt du¿ej skutecznoci tych dzia³añ niezbêdne jest ich propagowanie
w Rejonach Energetycznych. Odpowiednich linii w ca³ej Polsce s¹ przecie¿ tysi¹ce kilometrów!
Skrzynki na s³upach montowane by³y przez pracowników Rejonu Energetycznego Siedlce,
dziêki przychylnej postawie tej instytucji.
Wnioski ogólne
W roku 2006 liczba par pustu³ek zasiedlaj¹cych budki wzros³a o ponad 130 procent
(z 42 w sezonie 2005 do 97 w b.r.). Na taki stan wp³yn¹³ realny wzrost liczebnoci populacji,
a w mniejszym stopniu dowieszenie du¿ej partii skrzynek przed sezonem.
W szczególnoci liczba ta dynamicznie siê zwiêkszy³a w okolicach, gdzie jest najwiêcej
pustu³ek. I tak np. w powiecie siedleckim w roku 2005 zajêtych by³o 31 budek, a w 2006 roku
ju¿ 68, co daje przyrost blisko 120%. Podobny przyrost zanotowano pomiêdzy sezonami 2004
a 2005. Najwiêksz¹ liczbê budek pustu³ki zajmowa³y w 2006 r. w gminach: Sucho¿ebry (11
par), Siedlce (14 par); w granicach administracyjnych Miasta Siedlce (10 par). Wysoki przyrost
odnotowano w gm. Domanice  w 2005 r. gniazdowa³a tam 1 para a w 2006 r. do lêgu przyst¹pi³o
5 par przy takiej samej obsadzie budek. W gminie Winiew liczba zwiêkszy³a siê z 2 par w 2005
do 5 w 2006. W gminie Korczew w budkach pojawi³o siê 6 par  wszystkie w nowych skrzynkach
zamocowanych na s³upach linii energetycznych redniego napiêcia.
Na terenie powiatu siedleckiego w roku 2006 wykazano gniazdowanie kilku (6-7) par poza
skrzynkami. Z pewnoci¹ istniej¹ jeszcze inne, nieznane i rozproszone stanowiska tego gatunku na
tym terenie. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e gatunek ten, pomimo wyranego wzrostu liczebnoci,
nadal na terenie powiatu siedleckiego nale¿y do gatunków nielicznych (min. 4,7 p./100 km2).
Zaskakuj¹cy jest brak zasiedlenia w dolinie i pradolinie Bugu, gdzie zawieszonych przed
sezonem by³y 32 skrzynki. W czasie obserwacji terenowych na obszarze tym obserwowano 3-4
pary pustu³ek - w gm. Sterdyñ znaleziono np. stanowiska 2 par w naturalnych gniazdach (wrony
i myszo³owa) w bliskim s¹siedztwie kilku z ww. skrzynek. Lêgi te zakoñczy³y siê jednak
niepowodzeniem.
Wraz ze wzrostem liczebnoci pustu³ek nastêpuje zasiedlanie terenów, gdzie do niedawna
ich nie obserwowano. Nastêpuje tak¿e zajmowanie skrzynek w coraz to wiêkszej odleg³oci od
Siedlec we wszystkich kierunkach. Na po³udnie od miasta wyranie to widaæ w gminie Winiew
i Domanice (patrz wy¿ej).
Z ca³¹ pewnoci¹ zanotowano 5 zupe³nie nowych stanowisk na terenie pow. ³osickiego 
4 w budkach i 1 w gniedzie kruka. Dodatkowo kolejna skrzynka by³a odwiedzana przez pustu³kê.
Stanowiska te s¹ oddalone od zwartej siedleckiej populacji o 10-15 km a nawet, w przypadku
okolic Huszlewa, o ponad 20 km  tu budki na pustu³ki czeka³y od jesieni 2003 roku!
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Mamy nadziejê, ¿e zostan¹ w 2007 roku
zasiedlone pierwsze budki pod Bia³¹
Podlask¹, które czekaj¹ na pustu³ki
równie¿ od jesieni 2003 roku! Dzieli je
odleg³oæ od Huszlewa 15-20 km.
Wysoki wzrost liczby gniazduj¹cych
par zanotowano w Soko³owie
i najbli¿szych okolicach. W 2005 r.
gniazdowa³y tam 4 pary (w tym
3 w budkach), a w roku 2006 ju¿ 9 par.
Z tej liczby 1 para w konstrukcji komina,
1 para obserwowana by³a na budynku
szpitala, inna na poddaszu czêciowo
zamieszka³ego domu jednorodzinnego
(ewenement w skali kraju!), pozosta³e
6 par w skrzynkach lêgowych. Tylko 12 pary z ww. w roku 2006 nie odchowa³y
m³odych. Wszystkie pary z sukcesem
³¹cznie wyprowadzi³y minimum 26,
Pustu³ki
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
a maksymalnie nawet 31 m³odych! Na
uwagê zas³uguje zamontowanie
2 drewnianych (15 m wysokoci) s³upów przez w³aciciela du¿ego sadu - pana Jacka Molskiego,
w ¯anecinie ko³o Soko³owa, gdzie na szczycie zamocowano skrzynki. Zosta³y one niemal
natychmiast zaakceptowane przez pustu³ki. Zadaniem pustu³ek mia³o byæ odpêdzenie szpaków :)
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w 2003 roku w Soko³owie znane by³o stanowisko gniazdowania tylko
1 pary! Dzia³ania na rzecz ochrony pustu³ki w Soko³owie i okolicach koordynuje Jerzy Miko³ajczuk.
Ciekawostk¹ jest doæ liczne wykorzystywanie skrzynek przez sójki. W roku 2006, w co
najmniej, 14 z nich odnotowano gniazda tego gatunku. Ponadto prawdopodobny by³ przypadek,
nie do koñca sprawdzony, zbudowania gniazda przez grzywacza! Innymi gatunkami
zasiedlaj¹cymi skrzynki dla pustu³ek w 2006 roku by³y: wiewiórki (cn. 2 przypadki), go³êbie
miejskie (7 przypadków) i kawki (2 przypadki). Te ostatnie, podobnie jak rok wczeniej, zajê³y
budki zamontowane na kociele w Z³akowie Kocielnym.
Niestety sytuacja pustu³ki w wielu okolicach jest trudna, pomimo tego, ¿e wisi du¿a liczba
budek i to w rodowiskach wrêcz wymarzonych dla tego gatunku. Obrazuje to tabela nr 1.
Mam nadziejê, ¿e z czasem ta sytuacja bêdzie siê poprawiaæ!
W roku 2006 skrzynki dla pustu³ek zosta³y wykonane przez:
firmê Henryk Pskiet SKR Kotuñ z siedzib¹ w Trzemuszce;
firmê Jerzy Abramczyk TARTAK Handel Drewnem, Eksport  Import z siedzib¹
w Wólce Folwark ko³o Pniewa;
Gimnazjum w Kol. Domanice;
Gimnazjum w Repkach;
Janusza £uczaka.
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Dzia³alnoæ wspar³y (wieszanie budek, transport, sfinansowanie wybranych zadañ, przekazanie
sprzêtu) takie instytucje jak:
Rejon Energetyczny Siedlce;
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie;
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
Nadlenictwo Siedlce;
Tygodnik Siedlecki;
Przedsiêbiorstwo Us³ug In¿ynieryjno-Komunalnych w Soko³owie Podlaskim;
Sklep wêdkarski Traper;
Firma Stalfa Sp. z o.o. z Soko³owa Podlaskiego;
W br. w dzia³ania na rzecz ochrony pustu³ki zaanga¿owanych by³o bardzo du¿o osób  lista
poni¿ej. Trudno jest klasyfikowaæ wielkoæ pomocy i udzia³ ka¿dej z nich. Niemniej ka¿da pomoc
przy wykonywaniu skrzynek, wieszaniu, kontroli, ich malowaniu itp. by³a potrzebna i wa¿na.
W pracach wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce osoby:
Emil Adamczuk, Micha³ Babski, Tomasz Bartos, Emilia Bazylczuk, Maria Bereska, Micha³
Borkowski, Tadeusz Borkowski, Andrzej Borowski, Mariusz Cabaj, Tomasz Chamio³o, Mateusz
Chamio³o, Wojciech Chatliñski, Pawe³ Czarnocki, Dawid Cz¹stkiewicz, £ukasz D¹browski,
Szczepan Grzebieliszewski, Micha³ Falkowski, Jan Florczuk, Robert Ga³ach, Daniel Ga³ecki,
Piotr Gawlikowski, Dorota Gawroñska, Jaros³aw Gawroñski, Katarzyna Goworek, Waldemar
Gozdek, Andrzej Górski, Anna Grabowska, Tomasz Grabowski, Krzysztof Harasimiuk, Grzegorz
Ilczuk, Marcin Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Sebastian Jakowszczenko, Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, Rafa³
Ko³akowski, Ewa Kominek, Weronika Konarska, Marek Kowalski, Grzegorz Krasnodêbski, Kamil
Krasnodêbski, Cezary Krawczyk, Dominik Krupiñski, Kamil Kryñski, Katarzyna Kubicka, Pawe³
Kulesza, Przemys³aw Kurdej, Micha³ Latawiec, Marek Lewkowicz, Katarzyna Lipiñska, Wioletta
£êczycka, Janusz £uczak, Adam Ma³czuk, Rados³aw Matejak, £ukasz Matusik, Rafa³ Mazurczak,
Sebastian Menderski, Bart³omiej Michalak, Dariusz Micha³owski, Jerzy Miko³ajczuk, Anna
Miko³ajewska, Artur Miko³ajewski, Norbert Mital, Janusz Mokobodzki, Jacek Molski, Jaros³aw
Mydlak, Justyna Nawrocka, Adam Niedzió³ka, Marcin Niedzió³ka, Tomasz Niedzió³ka, Pawe³
Niski, Adam Olszewski, Jaros³aw Paciorek, Katarzyna Paprocka, Sylwia Pasiak, Piotr Paw³owski,
Janusz Paw³owski, Przemys³aw Pi¹tkowski, Jaros³aw Piekut, Cezary Pióro, Dariusz Przedziak,
Wioleta Pu³a, Grzegorz Pyzio³ek, Marcin Rejmer, £ukasz Rejt, Micha³ Rewucki, Helena Romañska,
Ryszard Ry, Miros³aw Rzêpa³a, Jacek S³upek, Patryk Sobieszczak, Tomasz So³taniuk, Monika
Stefaniak, Przemys³aw Stoñko, Maciej Szczygielski, Adam Tar³owski, Agnieszka Towarek,
Katarzyna Tyl, Adrian Waszczuk, Adam Wielgorz, £ukasz Wilkowicz, Wojciech Wdowiñski,
S³awomir Wilk, Marek Witkowski, Rafa³ Winiewski, Jaros³aw Wróbel, Gra¿yna, Zab³odzka, Jerzy
Zab³odzki, Piotr Nadworny, Hubert Zaj¹c, £ukasz Zaj¹c, Marcin Zaj¹c, Przemys³aw Zaj¹c, Piotr
¯muda, Micha³ ¯yluk.
Wszystkim osobom i instytucjom, które wspar³y nasze dzia³ania na rzecz ochrony pustu³ki
serdecznie dziêkujemy.
Miros³aw Rzêpa³a
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CO DALEJ Z SOKO£EM WÊDROWNYM W SIEDLCACH?
Wiêkszoæ osób zainteresowanych ptakami drapie¿nymi zapewne wie, ¿e w roku 2005
Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, wspólnie z Urzêdem Miasta prowadzi³o projekt
reintrodukcji soko³a wêdrownego w Siedlcach. Dziêki staraniom ca³ej grupy osób i instytucji
uda³o siê wówczas sprowadziæ do Siedlec cztery m³ode soko³y wêdrowne ze stacji badawczej
w Czempiniu. Soko³y zosta³y umieszczone w specjalnej klatce na dachu Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego i karmione przez cz³onków TP Bocian ponad 40 dni. Po tym okresie ptaki
szczêliwie opuci³y dach szpitala i odlecia³y w sobie tylko znanym kierunku. Po oko³o 35
dniach od odlotu ptaków okaza³o siê, ¿e jeden z nich niestety zgin¹³ w kominie kot³owni
znajduj¹cej siê w okolicy miejsca wypuszczenia. Pozosta³e ptaki, by³y obserwowane wielokrotnie
w okolicy stawów siedleckich, a jeden raz obserwowano równie¿ udany atak m³odego soko³a na
go³êbia miejskiego w centrum Siedlec. Wszystkie te zdarzenia mia³y miejsce do koñca roku
2005, po czym dopiero w maju i lipcu 2006 roku obserwowano pojedyncze soko³y wêdrowne.
Czy osobniki, które widziano by³y ptakami wypuszczonymi w Siedlcach, tego nie jestemy
w stanie stwierdziæ.
W roku 2006 planowano kolejne wsiedlenie m³odych soko³ów pod Siedlcami, tym razem
jednak na terenie lenym. Wszystkie za³o¿enia lenego programu reintrodukcji zosta³y
przygotowane w najdrobniejszych szczegó³ach. Ustalono podzia³ obowi¹zków poszczególnych
partnerów programu, znaleziono sponsorów, którzy mieli sfinansowaæ zakup 4 m³odych soko³ów
oraz rozpoczêto budowê specjalnej klatki nadrzewnej, której konstrukcja ró¿ni siê od tej do
wsiedleñ na budynku. W momencie, kiedy przygotowania zmierza³y ju¿ do koñca otrzymalimy
wiadomoæ, ¿e tegoroczne lêgi nie nale¿¹ do zbyt udanych i nale¿y czekaæ na potwierdzenie
otrzymania ptaków z lêgów kolejnych. Niestety tak¿e
i te nie powiod³y siê w stopniu umo¿liwiaj¹cym przyjazd
m³odych do Siedlec. Próby poszukiwania m³odych
w innych miejscach nie przynios³y spodziewanych
rezultatów i niestety przes¹dzi³y o przerwaniu
siedleckiego programu reintrodukcji w roku 2006.
Na tym nie zaprzestano jednak wysi³ków pomocy
tym piêknym ptakom.
Dziêki staraniom Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Warszawie, firma DrewPol
z P³atkownicy przygotowa³a 6 skrzyñ lêgowych dla
soko³ów. Trzy z nich zostan¹ zamontowane na wie¿ach
przeciwpo¿arowych RDLP Warszawa, a pozosta³e na
budynkach w miastach, gdzie soko³y s¹ systematycznie
obserwowane. Obecnie trwa typowanie miejsc do
monta¿u skrzyñ na budynkach, a jedna ze skrzyñ zosta³a
zamontowana na wie¿y ppo¿.
Mam nadziejê, ¿e po niespodziewanym
wyhamowaniu siedleckiego programu reintrodukacji
soko³a wêdrownego, w przysz³ym roku uda siê nam
Sokó³ wêdrowny
kontynuowaæ dzia³ania projektowe. Oprócz reintrodukcji
Rys. Micha³ Pasennik
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lenych w ramach projektu planowane jest wydanie folderu przybli¿aj¹cego biologiê gatunku,
a tak¿e zagro¿eñ i sposobów jego ochrony.
W siedleckim programie reintrodukcji brali udzia³ dotychczas: Urz¹d Miasta w Siedlcach,
TP Bocian wraz z grup¹ wolontariuszy, firma Kozak Druk, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
w Siedlcach, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie, firma DrewPol
z P³atkownicy, sokolnicy: Grzegorz Dzik, £ukasz Rejt i Dariusz Opaliñski.
Ireneusz Ka³uga

OCHRONA B£OTNIAKA £¥KOWEGO
Ju¿ kolejny rok TP Bocian realizuje projekt ochrony b³otniaka ³¹kowego. Naszym celem
jest stworzenie grup roboczych, które objê³yby dzia³aniami ochroniarskimi jak najwiêkszy obszar
naszego kraju. W tym roku nawi¹zalimy wspó³pracê z osobami z ca³ej Polski. Poni¿ej
prezentujemy dzia³ania oraz wyniki z roku 2006. Mamy nadziejê, ¿e w ten sposób zachêcimy
czytelników do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
Ochrona
Wa¿nym elementem projektu jest wspó³praca z rolnikami i kombajnistami. To w³anie oni
s¹ strategicznymi partnerami projektu i dlatego te¿ ich uczestnictwo w dzia³aniach ochroniarskich
jest dla nas bardzo wa¿ne.
Po¿yteczna rola b³otniaka ³¹kowego w agrocenozach oraz potrzeba jego aktywnej ochrony
to zagadnienia, które staramy siê promowaæ i nag³aniaæ w mediach. W tym roku w prasie ukaza³o
siê 10 artyku³ów: w S³owie Podlasia, Tygodniku Siedleckim, Gazecie Powiatowej,
Tygodniku Noteckim, Magazynie Farmerskim, Wieciach Rolniczych, OIKOSIE,
Gazecie Dzia³dowskiej w biuletynie przyrodniczym Kraska oraz biuletynie Komitetu Ochrony
Or³ów. Wziêlimy równie¿ udzia³ w nagraniu materia³u do Kuriera Mazowieckiego TVP3 oraz
uczestniczylimy w imprezie plenerowej Dzieñ Otwartych Drzwi organizowanej przez Orodek
Doradztwa Rolniczego w Grabanowie (powiat bialski).
W sierpniu tego roku wydalimy kolorowy folder o ochronie b³otniaka ³¹kowego w nak³adzie
2000 egzemplarzy. W folderze umiecilimy informacje o rozpoznawaniu gatunku, jego siedlisku,
biologii, pokarmie, zagro¿eniach, ochronie i obr¹czkowaniu. Folder zosta³ sfinansowany ze
rodków programu Dzia³aj Lokalnie V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci.
W roku 2006 po raz pierwszy zabezpieczalimy lêgi przed drapie¿nikami naziemnymi (lisami,
psami, kotami). Jest to metoda sprawdzona i stosowana w wielu krajach Europy Zachodniej
(m.in. Niemczech, Danii, Holandii, Francji i Hiszpanii). Zabezpieczenie lêgu polega na otoczeniu
okolic gniazda (3 x 3 m) metalowa siatk¹ (o wysokoci 1 m). Metodê t¹ stosuje siê w przypadkach,
kiedy mamy do czynienia z lêgami opónionymi i wiemy, ¿e pisklêta nie zd¹¿¹ opuciæ gniazda
przed ¿niwami. Wokó³ siatki pozostawia siê 2-3 metry nieskoszonego zbo¿a, tak ¿eby ogrodzenie
nie by³o widoczne z zewn¹trz. Dzia³ania te musz¹ byæ oczywicie uzgodnione z w³acicielem
dzia³ki, na której znajduje siê gniazdo. We wszystkich przypadkach spotkalimy siê z bardzo
przychylnym podejciem rolników do problemu. W³aciciele dzia³ek wyrazili zgodê na ustawienie
ogrodzenia i pozostawienia nieskoszonego fragmentu zbo¿a. We wszystkich zabezpieczonych
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w ten sposób gniazdach nie odnotowalimy strat spowodowanych przez drapie¿niki. Pisklêta
pomylnie opuci³y gniazda. Siatkê przekaza³a nam firma RolStal Paw³owski.
Zestawienie wyników
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Obserwacje
Wyszukiwanie gniazd i zbieranie
obserwacji zaczêlimy ju¿ w maju.
Do koñca sierpnia na subforum
b³otniak ³¹kowy odnotowalimy
118 obserwacji b³otniaka ³¹kowego.
Z tej liczby 92 dotyczy³y samców,
44 samic a 20 sparowanych ptaków.
Obserwacje prowadzono g³ównie
w powiecie bialskim, ³osickim,
dzia³dowskim, okolicach Soko³owa
Podlaskiego, dolinie Pas³êki, Nurca
oraz w gminie Grodków.
Koszenie zbó¿ to zagro¿enie dla b³otniaków
Rys. Anna Lisowska

Plany na przysz³oæ
Projekt nie ma wyznaczonych ram czasowych, dlatego te¿ nasze dzia³ania planujemy na
najbli¿szych kilka lat. Planujemy m.in. dodruk (w du¿ym nak³adzie) folderu, druk plakatu oraz
naklejki z logo projektu, wykonanie posterów i koszulek z logo oraz wyposa¿enie w sprzêt grup
roboczych. Do sprawnego funkcjonowania projektu niezbêdne bêd¹ równie¿ regularne spotkania
koordynatorów regionalnych. Bêdziemy kontynuowali i rozwijali wspó³pracê z naszymi
zagranicznymi partnerami m.in. z Holandii, Niemiec i S³owacji. B³otniak ³¹kowy, jako gatunek
krajobrazu rolniczego, jest szczególnie nara¿ony na zmiany zachodz¹ce w rolnictwie.
Intensyfikacja produkcji rolnej (chemizacja, tworzenie monokultur) niekorzystnie wp³ywa
na jego liczebnoæ. W krajach Europy zachodniej gatunek ten prawie wygin¹³. G³ówn¹
przyczyn¹ zaniku lokalnych populacji by³o upraszczanie krajobrazu - likwidacja miedz,
od³ogów, ugorów, zadrzewieñ ródpolnych, bagienek. Niestety w ostatnich latach podobny
trend mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w Polsce. G³ówn¹ przyczyn¹ tego stanu s¹ niekorzystne
dla przyrody zasady udzielania unijnych p³atnoci obszarowych.
Skuteczna ochrona b³otniaka ³¹kowego, jak i innych gatunków krajobrazu rolniczego
(skowronka, kuropatwy, przepiórki, pustu³ki, zaj¹ca szaraka, chomika europejskiego, jaszczurki
zwinki i wielu innych) powinna polegaæ na wdra¿aniu za³o¿eñ rolnictwa zrównowa¿onego,
uwzglêdniaj¹cego nie tylko cele produkcyjne, ale tak¿e potrzeby rodowiska naturalnego. Dlatego
te¿ w najbli¿szych latach nasze dzia³ania bêd¹ zwi¹zane z promocj¹ dzia³ania 214. Program
rolnorodowiskowy (P³atnoci rolnorodowiskowe) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zw³aszcza pakietu Strefy buforowe (tworzenie zadarnionych pasów wzd³u¿ rowów, oczek
wodnych, miedz), pakietu Ochrona gleb i wód (poplony) oraz Ekstensywne trwa³e u¿ytki
zielone. W tym celu niezbêdna bêdzie wspó³praca z powiatowymi Orodkami Doradztwa
Rolniczego, Kó³kami Rolniczymi oraz indywidualnymi rolnikami. Planujemy równie¿
uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju seminariach, targach oraz imprezach plenerowych, powiêconych
rolnictwu.
Oprócz dzia³añ typowo ochroniarskich czy te¿ edukacyjnych, planujemy prowadzenie prac
badawczych. Chcemy poznaæ ekologiê polnej populacji b³otniaka ³¹kowego. W pierwszej
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kolejnoci sk³ad diety (analiza wypluwek), preferencje siedliskowe oraz wielkoæ rewirów
³owieckich.
W wyszukiwaniu gniazd uczestniczyli:
Marek Beb³ot, Micha³ Budka, Dawid Cz¹stkiewicz, Tomasz Ekiert, Marta Józefaciuk,
Zbigniew Kajzer, Pawe³ Kmiecik, Rafa³ Ko³akowski, Kamil Kryñski, Jerzy Lewtak, Jan Lontkowski,
Marek Malukiewicz, £ukasz Matusik, Sebastian Menderski, Jerzy Miko³ajczuk, Jaros³aw Mydlak,
Miros³aw Rzêpa³a, Monika Stefaniak, Krzysztof Szulak, Mariusz Szulak, Micha³ Wolny, Piotr
Zab³ocki, Piotr Zadworny.
Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziêkujê! Ju¿ teraz zachêcam do aktywnego
uczestnictwa w dzia³aniach w nastêpnym sezonie - zbierania i przekazywania obserwacji oraz
wyszukiwania i zabezpieczania gniazd. Zapraszam do dyskusji na Forum Przyrodniczym
BOCIAN - subforum B³otniak ³¹kowy.
Dominik Krupiñski

OCHRONA BIELIKA, ORLIKA KRZYKLIWEGO
I KANI CZARNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2006 ROKU
W roku bie¿¹cym, w ramach dzia³añ podejmowanych przez struktury regionalne Komitetu
Ochrony Or³ów, kontynuowalimy monitoring stanowisk bielika, orlika krzykliwego i kani czarnej
na terenie województwa mazowieckiego. Tegoroczne prace obejmowa³y okrelenie liczebnoci,
sukcesu lêgowego oraz skontrolowanie funkcjonowania ochrony strefowej. Sponsorem
tegorocznego programu by³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
£¹cznie skontrolowalimy 52 stanowiska lêgowe wczeniej wspomnianych gatunków. Wród
nich by³y 22 stanowiska bielika, 29 stanowisk orlika krzykliwego oraz 1 stanowisko kani czarnej.
Na 17 stanowiskach bielika
stwierdzono obecnoæ par lub
pojedynczych terytorialnych ptaków.
Wykryto 2 nowe stanowiska lêgowe
tego gatunku, co wiadczy
o postêpuj¹cej jego ekspansji na
terenie rodkowej Polski. Na 13
rozpoczêtych lêgów pomylnie
zakoñczy³o siê 11. Bieliki
wyprowadzi³y ³¹cznie w tym roku
17 podlotów.
Wród skontrolowanych 29 stanowisk
orlika krzykliwego na zaledwie 11
stwierdzono obecnoæ terytorialnych
Bielik
ptaków. Uda³o siê zaobserwowaæ
Rys. Eliza Wiszniewska
efekty lêgów w 6 gniazdach;
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w 5 gniazdach lêgi zakoñczy³y siê sukcesem i wyprowadzeniem po jednym podlocie. W ostatnich
latach na terenie Mazowsza obserwujemy niepokoj¹ca tendencjê opuszczania stanowisk lêgowych
przez ten gatunek. W tej chwili nie wiadomo, czy jest to trend prowadz¹cy do silnego spadku
liczebnoci jego populacji na naszym terenie, czy te¿ tylko okresowe doæ silne fluktuacje
liczebnoci. Nad wyjanieniem tego zjawiska bêdziemy pracowali w najbli¿szych latach.
Podobnie jak w latach ubieg³ych skontrolowalimy jedyne stale zajmowane w naszym
regionie stanowisko kani czarnej. W roku bie¿¹cym ptaki wyprowadzi³y tu jednego podlota.
Poni¿ej w porz¹dku alfabetycznym wymienione zosta³y osoby uczestnicz¹ce w
tegorocznym monitoringu: Krzysztof Antczak, Andrzej Borowski, Micha³ Falkowski, Andrzej
Górski, Marcin Ilczuk, Jan Jejno, Ireneusz Ka³uga, Cezary Krawczyk, Dominik Krupiñski, Kamil
Kryñski, Przemys³aw Kusiak, Jaros³aw Paciorek, Piotr Pagórski, Bogumi³a Olech, Miros³aw
Rzêpa³a, Dariusz Sadowski, Anna Siwak, Piotr Szczypiñski, Adam Tar³owski, Piotr Twardowski,
B. Woniak, Dorota Zawadzka.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujê za udzia³ w programie.
Andrzej Górski

K£USOWNICTWO PTAKÓW DRAPIE¯NYCH
W bardzo ciê¿kim dla zwierz¹t okresie zimy w przyrodzie toczy siê nieustanna walka
o przetrwanie. Zwierzêta tocz¹ ciê¿ki bój o pokarm, o schronienie, ale jak siê okazuje równie¿
o unikniêcie mierci z r¹k cz³owieka. Odmian k³usownictwa jest wiele, lecz my chcielibymy
zwróciæ tutaj szczególn¹ uwagê na bestialskie mordowanie ptaków drapie¿nych. Ptaków, które
pomagaj¹ cz³owiekowi od zarania dziejów w polowaniach, które troszcz¹ siê o bezpieczny start
i l¹dowanie na wielu lotniskach wiata, które, dziêki wspania³ym swym cechom, sta³y siê god³em
wielu pañstw, synonimem szybkoci, precyzji i nieomylnoci. Zim¹ to one staj¹ siê ³upem,
a w tym ciê¿kim, nieprzyjaznym dla nich okresie, ich zabijanie ma w Polsce swoje apogeum.
Dziko ¿yj¹ce ptaki drapie¿ne, stroni¹ce zwykle od cz³owieka, przymuszone teraz g³odem do
wiêkszej ufnoci daj¹ siê zwabiæ cz³owiekowi i wpaæ w jego sid³a. Ka¿dego roku z r¹k
k³usowników ginie mnóstwo ptaków drapie¿nych, a nierzadko s¹ to gin¹ce gatunki, o które
dbamy i wszelkimi mo¿liwymi rodkami staramy siê zachowaæ w rodowisku naturalnym. £upem
padaj¹ najczêciej jastrzêbie go³êbiarze oraz myszo³owy, ale tak¿e krogulce i sowy,
a zarejestrowano nawet przypadek morderczego trofeum z bielika.
Zagro¿eniem dla nich s¹ w g³ównej mierze pu³apki (klatki), ale tak¿e amatorzy mylistwa,
którzy strzelaj¹c do ptaków drapie¿nych ³ami¹ Ustawê o Ochronie Przyrody, staj¹c siê równie¿
k³usownikami! Problem jest niezwykle powa¿ny! Na wielu wsiach ptaki drapie¿ne traktowane
s¹ jak szkodniki, zagra¿aj¹ce go³êbiom czy ³ownym kurakom i z tego powodu w sposób
bestialski eliminowane s¹ ze rodowiska przez hodowców go³êbi oraz mniej wiadomych
amatorów mylistwa.
Traktowane jako zagro¿enie gin¹ w przeró¿ny sposób, a mieræ od kuli jest chyba najbardziej
humanitarn¹ form¹. £apane s¹ m.in. we wspomniane druciane klatki, w których przynêt¹ jest
¿ywy go³¹b (latem bia³y, zim¹ ciemnej barwy, czyli zawsze skontrastowany z pod³o¿em), gdzie
czekaj¹ na mieræ z rêki cz³owieka. Inn¹ niezwykle brutaln¹ form¹ s¹ automatyczne zapadki
(tzw. ¿elaza), które ³ami¹ im skoki a czasami wrêcz odcinaj¹ nogi, powoduj¹c, ¿e ptak umiera
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póniej w ogromnym stresie
i mêczarniach. Walczy o ¿ycie jeszcze
przez d³u¿szy czas, bez mo¿liwoci
zdobycia pokarmu, nie mog¹c nawet
usi¹æ. Tym razem cz³owiek - bestia,
wykorzystuj¹cy zimowe warunki, nie
daje ptakom ¿adnych szans. Od³owione
ptaki k³usownik sprzedaje ¿ywe
pseudosokolnikom, którzy traktuj¹
dzikie ptaki jak zabawki, które
w warunkach z³ego ¿ywienia i stresu
gin¹ lub w najlepszym przypadku
uciekaj¹, ale nawet po ucieczce rzadko
utrzymuj¹ siê w naturalnych warunkach,
poniewa¿ nie s¹ w stanie polowaæ ze
Jastrz¹b
wzglêdu na zniszczone upierzenie lub po
Rys. Wioleta Pu³a
prostu brak kondycji do polowania.
Kolejnym przeznaczeniem z³apanych
ptaków jest ich preparowanie i sprzeda¿ tych niby ozdób wisz¹cych potem nad kominkiem.
Innym typem morderców s¹ hodowcy go³êbi, którzy nie chc¹ niczego poza mierci¹ intruza 
tacy po prostu zabijaj¹ i pal¹ ptaka usuwaj¹c w ten sposób lady przestêpstwa.
Skala problemu jest ogromna. Czego dowodem mo¿e byæ poni¿szy przyk³ad. W ci¹gu jednego
dnia antyk³usowniczej akcji w terenie w promieniu 30 km stwierdzilimy kilka w pe³ni
przygotowanych pu³apek z ¿yw¹ przynêta w rodku. Jeli za³o¿ymy, ¿e w jedn¹ pu³apkê wpada
2-3 ptaki tygodniowo, oznacza to mieræ kilkudziesiêciu ptaków drapie¿nych w ci¹gu jednej
zimy!!! W skali kraju daje to zatem nawet tysi¹ce umierconych niewinnych ptaków, które - jak
ka¿de stworzenie - chc¹ jeæ, aby ¿yæ.
Jak wykryæ ten bestialski proceder i jak z nim walczyæ? Pu³apki s¹ stosunkowo ³atwe
do wykrycia; z racji doæ du¿ych rozmiarów (ok. 1,2 x 1,2 m) ustawione najczêciej na
wysokich nogach, oraz z koniecznoci wystawiania ich w miejscu przyci¹gaj¹cym wzrok
wabionego drapie¿nika, czyli w miejscu dobrego dolotu. Najczêciej s¹ to specjalnie
przygotowane podesty, ale czasami wierzcho³ki stogów s³omy, czy dachy zabudowañ
gospodarczych. Có¿ robiæ po takim znalezisku? Najlepiej niezw³ocznie zadzwoniæ na policjê
(pod numer 112 lub 997) i wskazaæ miejsce, lub adres, gdzie znajduje siê klatka.
K³usownictwo poza tym, ¿e jest barbarzyñstwem, jest te¿ niezgodne z prawem i sprzeczne
z wieloma artyku³ami ustawy o ochronie przyrody, a wymiar kar mo¿e siêgaæ nawet
pozbawienia wolnoci! Gwarantuje to Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody
(Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Reasumuj¹c, tylko w roku 2006 odkupiono i uwolniono (niektóre po d³ugim leczeniu) ponad
20 ptaków z³apanych w pu³apki przez k³usowników. By³y to przede wszystkim m³ode jastrzêbie
go³êbiarze, ale tak¿e myszo³owy w tym jeden myszo³ów w³ochaty i 2 krogulce. Po rozpoznaniu
terenu przeprowadzona zosta³a akcja niszczenia narzêdzi zbrodni zakoñczona pe³nym sukcesem.
Kolejna akcja przeprowadzona zosta³a po publikacji artyku³u o k³usownictwie w Tygodniku
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Ostro³êckim. Uzyskano informacjê od pewnego mê¿czyzny, który by³ w posiadaniu 2 jastrzêbi.
Po przyjedzie na miejsce okaza³o siê, ¿e ptaki s¹ w strasznym stanie  maj¹ poobcinane lotki,
s¹ wyg³odzone a w³aciciel rozmyli³ siê i nie chce ich przekazaæ. Po ok. godzinie pojawilimy
siê w asycie policji i ptaki zosta³y odebrane i przekazane do orodka rehabilitacji ptaków
drapie¿nych pod Wyszkowem którego kierownikiem jest Pan Waldemar Krasowski
http://www.aviangarda.eko.org.pl/. Po 7 miesi¹cach rehabilitacji jeden z ptaków zosta³ uwolniony,
drugi niestety musi w niewoli pozostaæ jeszcze co najmniej jeden rok. Akcja uwolnienia tych
ptaków znalaz³a zakoñczenie w s¹dzie, gdzie okaza³o siê, ¿e cz³owiek, od którego odebralimy
ptaki nie by³ sprawc¹ ich okaleczenia, wskaza³ jednak k³usownika, od którego otrzyma³ ptaki.
K³usownik zosta³ skazany na 3 miesi¹ce wiêzienia za ka¿dego z ptaków po zsumowaniu ukarany
zosta³ pozbawieniem wolnoci na okres 5 miesiêcy w zawieszeniu na 2 lata.
Jak widaæ nie powinnimy baæ siê zg³aszania takich znalezisk, gdy¿ sprawcy takich czynów
nie maj¹ skrupu³ów. Bestialsko morduj¹, b¹d strasznie okaleczaj¹ w akcie niezrozumia³ej
i niewyt³umaczalnej nienawici tysi¹ce ptaków rocznie. Nie pozostawajmy obojêtni! Niech ten
artyku³ bêdzie apelem o aktywne przeciwstawienie siê temu procederowi, a tak¿e wezwaniem
do wiadomego, dojrza³ego mylistwa! Wierzymy, ¿e wspólne wysi³ki wszystkich mi³oników
przyrody wraz z pomoc¹ s³u¿b mundurowych mog¹ znacznie poprawiæ i tak ciê¿k¹ w okresie
zimy sytuacjê tych wspania³ych, dostojnych ptaków.
Piotr Zadworny, Przemys³aw Kurdej

OCHRONA KRASKI NA MAZOWSZU
Kraska jest jednym z najbardziej nara¿onych na wyginiêcie w naszym kraju gatunków. Jest
ptakiem cile chronionym, znajduje siê w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t oraz na licie
gatunków zagro¿onych w Za³¹czniku I tzw. Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (gatunki,
które powinny zostaæ objête szczególnymi rodkami ochronnymi, obejmuj¹cymi tak¿e ochronê
ich siedlisk, maj¹cymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w miejscach
ich wystêpowania).
Liczebnoæ kraski w ostatnich latach szacowana jest na nie wiêcej ni¿ 60-70 par lêgowych.
Z tej liczby oko³o po³owa zamieszkuje Równinê Kurpiowsk¹  mezoregion w pó³nocnej czêci
Mazowsza. Znacz¹ca populacja wystêpuje te¿ w Polsce po³udniowo-wschodniej w wid³ach Wis³y
i Sanu. W innych rejonach, gdzie do niedawna istnia³y jeszcze zwarte populacje istniej¹ tylko
szcz¹tkowe stanowiska.
Krasce zagra¿a szereg czynników zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ cz³owieka: wycinanie starych,
dziuplastych drzew; zaorywanie pastwisk (w zwi¹zku z dop³atami bezporednimi), czyli terenów,
na których kraski ¿eruj¹, dzielenie terenów ¿erowiskowych na dzia³ki i budowa na nich domków
letniskowych, zalesianie takich terenów, drapie¿nictwo ze strony kuny lenej i domowej. Istotnym,
niekorzystnym czynnikiem naturalnym jest wystêpowanie ch³odnych i deszczowych okresów
w czasie karmienia m³odych. Niska temperatura obni¿a aktywnoæ owadów, a w rezultacie kraski
nie potrafi¹ zdobyæ odpowiedniej iloci po¿ywienia dla piskl¹t, które gin¹ z g³odu. S¹ to wnioski
wysnute na podstawie wieloletnich badañ populacji kurpiowskiej.
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W czasie montowania skrzynek (o czym piszemy dalej) i wczeniej, dowiedzielimy siê, ¿e przy
kilku stanowiskach lêgowych kraski by³y fotografowane. Jest to kolejne zagro¿enie dla tego
gin¹cego gatunku. Osoba fotografuj¹ca powinna posiadaæ stosowne zezwolenie Ministra
rodowiska. Mo¿e je otrzymaæ tylko fotografik dowiadczony i dysponuj¹cy odpowiednim
sprzêtem pozwalaj¹cym zminimalizowaæ niepokojenie ptaków w pobli¿u gniazda. Lista zagro¿eñ
dla kraski jest znacznie d³u¿sza. Niestety nie mamy na nie ¿adnego wp³ywu. Kraska jest masowo
zabijana w okresie wêdrówek w basenie Morza ródziemnego, w pó³nocnym Omanie, Kuwejcie
i na wyspach Farason na Morzu Czerwonym.
Czy zatem warto pomagaæ temu gatunkowi?! Mo¿na bezczynnie przygl¹daæ siê
i dokumentowaæ jak kraska znika z kolejnych obszarów, ale mo¿emy te¿ czynnie j¹ chroniæ w
taki sposób, na ile pozwalaj¹ na to mo¿liwoci finansowe i organizacyjne. My wybralimy ten
drugi wariant!
Jednym z wa¿niejszych czynników na terenach gniazdowania wydaje siê brak miejsc do
odbywania lêgów. Dlatego te¿ w br. przeprowadzilimy akcjê zabezpieczenia wszystkich znanych
nam z ostatnich lat stanowisk tego gatunku na Równinie Kurpiowskiej. W czasie trzech ekspedycji
terenowych, które odby³y siê wiosn¹ (6 maja) i jesieni¹ (22 i 23 wrzenia oraz 19 i 20 padziernika),
zamontowanych zosta³o ³¹cznie 96 odpowiednio przygotowanych skrzynek dla krasek. Wczeniej
podobne, ale nieco p³ytsze skrzynki zamontowa³ Karol Trzciñski. Ostatnio zawieszone budki
wykonane s¹ z pni sosnowych wydr¹¿onych w rodku. rednica otworu oraz g³êbokoæ i rednica
wewnêtrzna skrzynek zbli¿one s¹ do wymiarów przeciêtnej dziupli dziêcio³a zielonego. Kraski
na obszarze swojego wystêpowania w Polsce, w tym i na Kurpiach, w celu odbycia lêgów
najchêtniej zajmuj¹ dziuple po tym gatunku dziêcio³a. Przy ka¿dym stanowisku, czynnym jeszcze
w roku 2006 oraz 1-3 sezony wczeniej, zawieszono od 1 do 3 skrzynek.
W czasie pierwszego wiosennego wyjazdu zamontowano 20 skrzynek. Okaza³o siê, ¿e
stanowi¹ one atrakcyjn¹ alternatywê dla ptaków. Na obszarze, gdzie zainstalowano tê partiê
sztucznych schronieñ, gniazdowa³o w tym roku 9 par krasek. Z tej liczby a¿ 4 pary przyst¹pi³y
do lêgów w dopiero co zawieszonych budkach, szczêliwie wyprowadzaj¹c swoje potomstwo.
Liczba odchowanych m³odych nie
zosta³a jednak dok³adnie okrelona.
Wiadomo tylko, ¿e przy jednym
stanowisku obserwowana by³a rodzina
z 3 m³odymi. W pozosta³ych budkach
obserwowano m³ode kraski wygl¹daj¹ce
przez otwór wejciowy, tu¿ przed ich
wylotem  nie by³o zatem mo¿liwoci
ich dok³adnego policzenia.
Miniony sezon by³ bardzo
sprzyjaj¹cy dla krasek. Jest to gatunek
ciep³olubny. Upa³y panuj¹ce w czerwcu
i lipcu, a wiêc w okresie lêgowym
krasek, sprzyja³y rozwojowi owadów,
zw³aszcza prostoskrzyd³ych i ich
wysokiej aktywnoci. Dlatego te¿ kraski
Kraska
nie mia³y ¿adnego problemu ze
Rys. Marcin Ilczuk
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zdobywaniem pokarmu. Mielimy okazjê siê o tym przekonaæ w lipcu. Szarañczaki na pastwiskach
kurpiowskich wystêpowa³y wrêcz masowo!
Planujemy, ¿e ka¿de stanowisko bêdzie corocznie monitorowane i w razie niekorzystnych
okolicznoci podejmowane zostan¹ odpowiednie interwencje, np. wieszanie kolejnych skrzynek,
przekonywanie w³acicieli do pozostawiania dziuplastych drzew, które planuj¹ do wycinki,
odpowiednia edukacja w³acicieli gruntów, gdzie gniazduje kraska. W przypadku wiêkszoci
stanowisk na Kurpiach ludzie, w s¹siedztwie których gniazduj¹ kraski, dobrze znaj¹ ten gatunek.
S¹ równie¿ niele wyedukowani, co jest niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Andrzeja Górskiego, a ostatnio
tak¿e Karola Trzciñskiego. Dziêki nim wiele drzew (g³ównie starych wierzb) z dziuplami nie
zosta³a wyciêta, a stanowiska funkcjonuj¹ nadal. Aby jednak wp³yw na miejscowych mieszkañców
by³ nadal skuteczny niezbêdny jest sta³y monitoring poszczególnych stanowisk krasek!
Odpowiednie rozmieszczenie skrzynek, mamy nadziejê, ¿e skuteczne, sta³o siê mo¿liwe
dziêki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Z jego rodków w roku 2005 przeprowadzono kontrolê znanych z roku 1998 (ostatnia
inwentaryzacja na du¿¹ skalê) stanowisk kraski w ca³ym woj. mazowieckim. G³ównie na podstawie
tej, oraz uzupe³nionej w 2006 roku, kontroli zaplanowano rozmieszczenie skrzynek w terenie.
W tegoroczne dzia³ania zaanga¿owani byli:
Pan Andrzej Borowski, Dyrektor RDLP w Warszawie, który stworzy³ korzystny klimat dla
ca³ego przedsiêwziêcia;
Firma Marek Pucion PPHU DREW-POL w P³atkownicy nieodp³atne wykona³a skrzynki
dla krasek;
S³awomir Wilk z RDLP Warszawa koordynowa³ prace, maj¹ce na celu prawid³owe wykonanie skrzynek oraz ich transport na Kurpie;
Nadlenictwo Siedlce kilkakrotnie nieodp³atnie udostêpnia³o transport skrzynek od wykonawcy skrzynek na Kurpie;
Adam Tar³owski, Tomasz Grabowski, Andrzej Górski, Karol Trzciñski, Janusz £uczak, Jan
Jejno, Miros³aw Rzêpa³a, Monika Stefaniak, Ireneusz Ka³uga realizowali dzia³ania terenowe (wieszanie skrzynek, ich kontrola w sezonie lêgowym).
Wszystkim ww. osobom i instytucjom serdecznie dziêkujemy za udzia³ w tegorocznych
przedsiêwziêciach maj¹cych na celu czynn¹ ochronê gin¹cego klejnotu polskiej przyrody!
Miros³aw Rzêpa³a, Andrzej Górski

AKTYWNA OCHRONA P£OMYKÓWKI W ROKU 2006
W mijaj¹cym roku Towarzystwo Przyrodnicze Bocian kontynuowa³o prace zwi¹zane
z ochron¹ sowy p³omykówki. W ramach programu wykonano szereg prac, pocz¹wszy od wabieñ
wiosennych, poprzez kontrole budek lêgowych, prelekcje w szko³ach a na obr¹czkowaniu piskl¹t
koñcz¹c. Powy¿sze prace wykonywano na terenie powiatu bialskiego (lubelskie), dzia³dowskiego
(warmiñsko-mazurskie) i ³osickiego (mazowieckie).
Wiosenne wabienia odbywa³y siê przez ca³y kwiecieñ, w godzinach 21.00-2.00. W powiecie
dzia³dowskim wabienia rozpoczê³y siê z pocz¹tkiem kwietnia, w pozosta³ych powiatach pierwsze
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wabienia odby³y siê w drugiej dekadzie kwietnia.
W sumie na wszystkich powierzchniach na
stymulacje g³osowe powiêcono 15 nocy.
W powiecie dzia³dowskim wykonano je w 25
miejscowociach. W nocnych wabieniach w sezonie
2006 uczestniczyli: Edyta Dudek, Eliza
Jaczynowska, Rafa³ Ko³akowski, Dominik
Krupiñski, Pawe³ Kulesza, Ma³gorzata Nowicka,
Sebastian Menderski, Jaros³aw Mydlak. Dziêki
stymulacji uda³o siê zlokalizowaæ 3 nowe
stanowiska. Z uwagi na dobre rozpoznanie
wystêpowania p³omykówki we wszystkich
3 powiatach mo¿na uznaæ to za dobry wynik.
Niestety wabienia pokaza³y te¿, ¿e z niektórych
stanowisk p³omykówka siê wycofa³a. Wp³yw na to
mog³a mieæ ostra zima i d³ugo utrzymuj¹ca siê
pokrywa niegu. Mamy nadziejê, ¿e stanowiska te
zostan¹ zasiedlone przez m³ode ptaki.
Niestety stymulacje g³osowe, nawet powtarzane
kilkukrotnie w jednym miejscu, nie zawsze daj¹
pewny rezultat. Na aktywnoæ g³osow¹ p³omykówek
P³omykówka
Rys. Eliza Wiszniewska
ma wp³yw wiele czynników, takich jak temperatura,
wilgotnoæ, zachmurzenie, faza ksiê¿yca oraz
indywidualne cechy ka¿dego osobnika. Nawet najdogodniejsza pogoda (pe³nia ksiê¿yca, brak
opadów, wysokie cinienie) nie daje pewnoci, ¿e sowy zareaguj¹ na wabienia. Zdarza siê te¿
dosyæ czêsto, ¿e reakcja sów ogranicza siê jedynie do cichego zbli¿enia siê do ród³a dwiêku
bez zdradzania swojej obecnoci. Dlatego te¿ stymulacje g³osowe powinny byæ uzupe³niane
dziennymi kontrolami potencjalnych miejsc lêgowych oraz prowadzeniem wywiadów
ze spo³ecznoci¹ lokaln¹.
Na terenie dzia³ania Ko³a Po³udniowopodlaskiego (pow. bialski i ³osicki) istnieje obecnie
19 stanowisk (Cicibór Du¿y, Sarnaki, Platerów, Ostromêczyn, Górki, £osice, Hadynów, Halasy,
Ho³owczyce Nowe, Konstantynów, Lena Podlaska, Rokitno, Klonownica Du¿a, Terespol, Neple,
Huszcza, Kownaty, Krzywonity, Wisznice). Szeæ (31,5%) stanowisk p³omykówki
zlokalizowanych jest w otworach wentylacyjnych bloków, trzy (15,7%) w kominach
wentylacyjnych budynków, cztery (21%) w obiektach sakralnych oraz dwa (10,5%) na strychach
opuszczonych budynków gospodarczych . W 4 przypadkach nie jest znane miejsce przebywania
p³omykówki. Z 9 stanowisk (Serpelice, Zalesie, Horbów, Janów Podlaski, Klonownica Plac,
Witulin, Kornica Stara, Malowa Góra, Piszczac) p³omykówka najprawdopodobniej siê wycofa³a
(nie wykryto jej za pomoc¹ wabieñ w ostatnich 2 latach).
W powiecie dzia³dowskim istnieje obecnie 7 stanowisk (dwa w Niech³oninie, Gródki,
Kramarzewo, Rybno, Brodowo, Bia³uty). Piêæ (71,4%) stanowisk zlokalizowanych jest
w otworach wentylacyjnych, dla pozosta³ych 2 (28,6%) nie okrelono miejsca gniazdowego.
W jednej miejscowoci (Brodowo) odnotowano obecnoæ doros³ych ptaków, nie wykryto jednak
lêgu. W dwóch miejscach (Komorniki, Prze³êk Kocielny) w budkach lêgowych pojawi³y siê
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wypluwki, jednak sowy nie z³o¿y³y jaj. Z kolejnych dwóch stanowisk (Dzia³dowo, Po¿ary)
p³omykówki wycofa³y siê lub nie przyst¹pi³y do lêgu. Potwierdz¹ to wabienia i nas³uchy
w kolejnych latach.
Od roku 2005 rozpoczêto obr¹czkowanie piskl¹t p³omykówek. W roku 2006 uda³o siê
zaobr¹czkowaæ 36 piskl¹t z 8 lêgów, co daje 4,5 m³odego na parê z sukcesem. Zaobr¹czkowanie
wiêkszej liczby m³odych i poznanie sukcesu lêgowego wiêkszej liczby par jest naszym celem na
lata nastêpne. Dziêki obr¹czkowaniu bêdziemy mogli gromadziæ informacje o dyspersji m³odych
ptaków, prze¿ywalnoci, sukcesie lêgowym, jak i o samym zajêciu skrzynek.
Przeprowadzono kontrolê 50 skrzynek lêgowych wywieszonych w poprzednich latach.
Kontrole prowadzono na terenie wszystkich 3 powiatów oraz w okolicach Siedlec. Odnotowano
7 skrzynek, w których p³omykówka wyprowadzi³a lêgi. Kolejne 8 skrzynek jest odwiedzane
przez sowy, o czym wiadczy obecnoæ wypluwek. Na terenie powiatu dzia³dowskiego
p³omykówki preferuj¹ otwory wentylacyjne, ale dziêki skrzynkom, które odwiedzaj¹ maj¹
mo¿liwoæ zmiany miejsca lêgowego w przypadku zamkniêcia otworu wentylacyjnego kratk¹.
W roku 2006 cz³onkowie Po³udniowopodlaskiego Ko³a przeprowadzili 6 prelekcji
o p³omykówce i innych sowach. Prezentacje przy u¿yciu sprzêtu komputerowego odby³y siê
g³ównie w szko³ach podstawowych. Niewiedza na temat sów jest czêsto g³ównym powodem bezmylnego
zabijania tych po¿ytecznych zwierz¹t. Równie¿ dziêki propagowaniu wiedzy wród m³odzie¿y mo¿emy
uzyskaæ wiadomoci o wystêpowaniu tych rzadkich i trudno wykrywalnych ptaków.
Po dwóch latach starañ Ko³o Po³udniowopodlaskie pozyska³o fundusze na czynn¹ ochronê
p³omykówki. Dotacji udzieli³ Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie. Projekt zak³ada powieszenie w powiecie bialskim 30 skrzynek lêgowych w ró¿nego
typu obiektach, m.in.: w obiektach
sakralnych i budynkach gospodarczych
(oborach, magazynach, m³ynach itp.).
Skrzynki lêgowe zosta³y wykonane
z p³yty OSB, a ich wymiary zosta³y
zmodyfikowane (zwiêkszono d³ugoæ
komory lêgowej oraz zmniejszono
otwór
wlotowy).
Stworzenie
bezpiecznych miejsc lêgowych dla
p³omykówki przyczyni siê do
zachowania tej piêknej i coraz rzadszej
sowy w naszym regionie. Skrzynki
zosta³y powieszone do koñca 2006
roku. Jedna skrzynka lêgowa zosta³a
wykonana i powieszona ze rodków
wp³aconych specjalnie na ten cel na
konto Towarzystwa przez Pani¹ Teresê
£yczyñsk¹ z Sopieszyna (woj.
pomorskie). Serdecznie dziêkujemy!
W roku 2006 powsta³o równie¿
specjalne subforum dotycz¹ce
p³omykówki. Mo¿na na nie wejæ pod
P³omykówka
Rys. Rafa³ Ko³akowski
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adresem http://forum.bocian.org.pl, klikaj¹c na p³omykówka - uka¿¹ siê nam tematy dotycz¹ce
tylko tej sowy. Mo¿na tam zobaczyæ zdjêcia z kontroli budek, obr¹czkowania piskl¹t czy zdobyæ
odpowied na nurtuj¹ce nas problemy. Serdecznie zapraszamy do dzielenia siê swoj¹ wiedz¹
i obserwacjami tej piêknej sowy! Zaktualizowana zosta³a równie¿ strona projektu
(http://www.bocian.org.pl/bocian/sub/projekty/plomykowka), na której prezentujemy najwie¿sze
wyniki z obr¹czkowania m³odych ptaków.
W przysz³oci chcemy kontynuowaæ wykrywanie nowych stanowisk poprzez wiosenne
wabienia i dzienne przeszukiwanie budynków, jak i kontrolowanie skrzynek lêgowych
i obr¹czkowanie piskl¹t. Planujemy równie¿ druk materia³ów o ochronie sów (folder, plakat,
naklejka).
Wszystkim zaanga¿owanym w projekt serdecznie dziêkujemy. W szczególnoci osobom, które
powiêci³y wiele nocy na wabienia a nierzadko by³y to noce bardzo zimne. Podziêkowania
kierujemy równie¿ do firmy Ussuri za fachowe wykonanie skrzynek i pomoc w transporcie.
Sebastian Menderski, Dominik Krupiñski

OCHRONA TRACZA NUROGÊSI I G¥GO£A W WELSKIM
PARKU KRAJOBRAZOWYM
Welski Park Krajobrazowy le¿y w po³udniowej czêci województwa warmiñskomazurskiego. Obejmuje on czêæ doliny rzeki Wel, liczne jeziora oraz przylegaj¹ce lasy i tereny
bagienne. Zajmuje powierzchniê ponad 20 tysiêcy hektarów. Park charakteryzuje wysoki stopieñ
naturalnoci ekosystemów wodnych, co pozytywnie wp³ywa na stan populacji ptaków wodnych,
w tym kaczek. Dobra baza pokarmowa nie idzie w parze jednak z iloci¹ dogodnych miejsc
lêgowych, szczególnie dla kaczek gnie¿d¿¹cych siê w dziuplach. Dlatego te¿ cz³onkowie
Dzia³dowskiego Ko³a TP Bocian podjêli dzia³ania na rzecz ochrony nurogêsi i g¹go³a na terenie
Welskiego PK. W lipcu 2006 roku wywieszono 50 budek lêgowych dla tych ptaków. Budki
zawis³y w miejscach, gdzie ptaki te by³y wczeniej obserwowane i gdzie wyprowadzaj¹ m³ode,
tj. nad jeziorami: Jeleñskim, Lidzbarskim, Kie³pinskim, Zarybinek, Rumian, Gr¹dy, Zakrocz,
a tak¿e w dwóch miejscach nad rzek¹ Wel (Podcibórz oraz Koszelewki). Wszystkie te miejsca
zosta³y wytypowane podczas majowego sp³ywu. Obserwowalimy wtedy 56 par traczy nurogêsi
oraz 67 par g¹go³ów. Dla wszystkich budek zosta³y okrelone dok³adne wspó³rzêdne
geograficzne, dziêki czemu bêdzie
je móg³ skontrolowaæ ka¿dy
pracownik Parku. Skrzynki lêgowe
posiadaj¹ ochronê przeciw kunom
w postaci rury z PCV
przymocowanej do otworu
w budce. Badania Belgów
dowodz¹, ¿e kuny zelizguj¹ siê
z takich rur i nie mog¹ wejæ
do budki. Budki zawis³y na
Nurogêsi (samica z pisklêtami)
wysokoci 810 metrów, gdy¿
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
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ni¿ej powieszone mog³yby staæ siê celem wandali penetruj¹cych brzegi jeziora.
W akcji wieszania uczestniczyli: Rafa³ Ko³akowski, Bartosz Kordalski (stra¿nik Welskiego
PK) oraz ni¿ej podpisany. Nauki praktycznej ochrony przyrody pobiera³y w terenie tak¿e
praktykantki z Parku. Teraz pozostaje nam czekaæ na wiosnê i zajêcie skrzynek!
Powy¿sze dzia³ania sta³y siê mo¿liwe dziêki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz wydatnej pomocy Dyrekcji Welskiego Parku
Krajobrazowego.
Sebastian Menderski

PLATFORMY LÊGOWE DLA RYBITW CZARNYCH
Od co najmniej kilkunastu lat istnieje niewielka kolonia rybitw czarnych nad jeziorem
Górnym k. Kazunia, które wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym tworz¹ ostojê ptaków
o randze europejskiej IBA (kod: PL084). We wspomnianym okresie liczebnoæ tej kolonii by³a
zró¿nicowana, a maksymalnie osi¹ga³a ona kilkanacie par. Rybitwy jako miejsca lêgowe
wybiera³y najczêciej osokê aloesowat¹ we wschodniej czêci jeziora, która prawie corocznie
poddawa³a siê niszcz¹cej mocy gwa³townych burz i wiatrów. W ten sposób wiêkszoæ jaj rybitw
p³ywa³a na wodzie. Kilka lat temu sytuacjê t¹ zaobserwowa³ Piotr Szpakowski, który od kilku
lat kontroluje jezioro Dolne i Górne. Przed sezonem lêgowym w 2005 r. wpad³ on na pomys³
udzielenia pomocy rybitwom. Skonstruowa³ p³ywaj¹ce platformy lêgowe o wymiarach 50 cm
x 50 cm, których podstawa wykonana jest z cienkich ga³êzi robinii akacjowej. Pod ka¿d¹ tak¹
platform¹ podwi¹zano cienkim drutem 3 zakrêcone plastikowe butelki pó³litrowe, które gwarantuj¹
wypornoæ. Na wierzchu przywi¹zano sznurkiem oko³o 3 cm warstwê trzcin. Ka¿da tak
przygotowana platforma by³a przywi¹zywana na sznurku oko³o 1,5 m d³ugoci do ko³ka, który
by³ wbijany w dno jeziora. Sznurek powoduje, ¿e gniazdo zawsze bêdzie mniej wiêcej w tym
samym miejscu, a ponadto daje swobodê reagowania platformy na zmiany poziomu wód.
Dodatkowo ko³ek wystaj¹c nad taflê wody stanowi znakomite miejsce obserwacyjne i wypoczynku
dla rybitw czarnych. Platformy oddalone s¹
od siebie o 2-4 m jedna od drugiej. Na okres
zimy platformy s¹ zdejmowane, co najlepiej
wykonaæ pónym latem. Ponownie
zamontowuje siê je w drugiej po³owie
kwietnia. W 2005 r. by³o wystawionych
7 platform, z których 4 by³y zajête. W 2006 r.
zamontowano 16 sztuk, z czego zajêtych by³o
a¿ 10. Podczas pierwszego roku eksperymentu
3-4 pary za³o¿y³y gniazda w osoce, ale ju¿
w kolejnym tylko 1-2 pary. Platformy
montowali i udoskonalali metodê: Piotr
Szpakowski, Tomasz Hryniewicki oraz autor.
Adam Olszewski
Kampinoski PN

Rybitwa czarna
Rys. Marcin Ilczuk
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BUDKI 2006
Kolejny sezon lêgowy na powierzchniach kontrolowanych przez Towarzystwo
podsumowany. Jak zwykle w nawale pracy ciê¿ko by³o znaleæ woln¹ chwilê na wyjazd w teren
i kontrolê powieszonych budek. Tym bardziej, ¿e czas powiêcony na kontrolê z przys³owiow¹
chwil¹ mia³ niewiele wspólnego. W koñcu, po ustaleniu kto, z kim, gdzie i kiedy, uda³o siê
skontrolowaæ wszystkie z piêciu powierzchni.
Po dotarciu na powierzchniê z niepokojem patrzylimy na wiêkszoæ budek. Czas robi swoje.
¯ywotnoæ wielu z nich powoli siê koñczy. Czas pomyleæ o ich wymianie. Wszak nie
chcielibymy, aby budka z lokatorami w rodku spad³a z drzewa. Da³ siê zauwa¿yæ równie¿
ubytek w liczbie budek na poszczególnych powierzchniach. Z tej g³ównie przyczyny kontrola
niekiedy trwa³a znacznie d³u¿ej ni¿ zak³adalimy. W sezonie pe³nej wegetacji ciê¿ko odnaleæ
nawet te budki, które wisia³y, nie mówi¹c o tych, których brakowa³o. A tych te¿ poszukiwalimy.
Penetrowalimy las we wszystkich kierunkach od drzewa, na którym wed³ug mapy powinna
ewidentnie wisieæ budka. Niestety  w wielu przypadkach poszukiwania te koñczy³y siê
stwierdzeniem: No tak  spad³a albo kto zdj¹³. Najwiêcej budek uby³o na powierzchni ko³o
Stoku Lackiego.
Te budki, które pozosta³y na drzewach by³y zajmowane w sumie przez 8 gatunków. I pomimo
¿e wiêkszoæ budek, z powodu doæ pónego terminu kontroli, by³a ju¿ opuszczona (pozostawione
w nich lady wiadczy³y o sukcesie lêgowym) zdarza³y siê obserwacje piskl¹t w ró¿nym wieku
lub wysiaduj¹cych rodziców. Z ciekawszych obserwacji mo¿na wymieniæ kowalika, który
w charakterystyczny dla siebie sposób obmurowa³ otwór wlotowy do budki oraz krêtog³owa.
W dwóch budkach odnalelimy lady ptasich tragedii. Jedna zawiera³a 7 martwych piskl¹t
sikory, a w drugiej znajdowa³ siê martwy osobnik doros³y. A jako, ¿e w przyrodzie nic siê nie
marnuje, budka ta zosta³a opanowana przez mrówki, które korzysta³y z darmowego posi³ku.
Podobnie jak w latach poprzednich najliczniejszymi mieszkañcami powieszonych budek by³y
szpaki oraz sikory, inne gatunki trafia³y siê znacznie rzadziej. Dok³adniejsze wyniki zasiedlenia
budek przedstawia poni¿sza tabela:

Sikora modra przy budce
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska
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Liczba zasiedlonych budek w roku 2006 na 5 powierzchniach przez poszczególne gatunki
(w porównaniu z rokiem 2005)

W tym roku piêæ powierzchni kontrolowa³y 3 zespo³y, w sk³ad, których wchodzi³o 6 osób: Monika
Stefaniak i Adam Tar³owski (Park Miejski w Siedlcach); Dominik Krupiñski i Miros³aw Rzêpa³a
(powierzchnie w Huszlewie i £osicach); Jaros³aw Paciorek, Miros³aw Rzêpa³a i Marcin Ilczuk
(powierzchnia ko³o Stoku Lackiego i Golic).
Marcin Ilczuk
37

KRASKA !(1-2/2006)

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH TERENÓW
OTWARTYCH PODLASKIEGO PRZE£OMU BUGU
Projekt pod powy¿szym tytu³em jest
realizowany przez TP Bocian wspólnie
z Parkiem Krajobrazowym Podlaski
Prze³om Bugu ju¿ trzeci rok. G³ównym
jego celem jest zachowanie ciep³olubnych
muraw napiaskowych bêd¹cych
siedliskiem ¿ycia wielu rzadkich
gatunków rolin i zwierz¹t.
W dniach 21-27 sierpnia 2006 roku
w ramach projektu zorganizowalimy
kolejny, trzeci ju¿ obóz nad Bugiem. Tym
wierszcz polny
Rys. Wioleta Pu³a
razem odby³ siê on w gminie Sarnaki,
a g³ównym zadaniem uczestników by³o
odkrzaczenie jak najwiêkszej powierzchni ciep³olubnych muraw napiaskowych w rezerwacie
Kózki.
W ci¹gu 5 dni pracy zosta³ odkrzaczony pas wydm w pó³nocno-zachodniej czêci rezerwatu,
dziêki czemu odzyskuje on powoli swój dawny wygl¹d, kiedy to na murawach, poprzecinanych
piaszczystymi wydmami, ros³y jedynie pojedyncze ja³owce. Od pocz¹tku padziernika zabiegi
ochronne w rezerwacie Kózki by³y nadal kontynuowane. Prace zosta³y zlecone firmie Zryw
z Walimka, a ich zakoñczenie zaplanowano na koniec listopada. Zabiegi te finansuje Park
Krajobrazowy Podlaski Prze³om Bugu. W niedalekiej przysz³oci na terenie rezerwatu Kózki
planujemy równie¿ przywrócenie wypasu owiec ras pierwotnych.
W tym etapie projektu wydalimy plakat pt. Tereny otwarte Podlaskiego Prze³omu Bugu,
na którym umiecilimy informacje o projekcie,
scharakteryzowalimy krótko murawy
napiaskowe oraz opisalimy zagro¿enia
i zalecane metody ochrony czynnej dla tego
typu siedliska.
W maju, w Nadlenictwie Sarnaki,
kupilimy 220 s³upków na grodzenie pastwisk
w projektowanym rez. Wajkowska Wyspa.
Ogrodzenie (700 m) zosta³o postawione
w drugiej po³owie padziernika. W pracach
uczestniczyli cz³onkowie TP Bocian oraz
rolnicy ze wsi Borsuki. Odgrodzenie pastwisk
u³atwi organizacjê wypasu i zachêci rolników
do wypêdzania byd³a na pastwiska wspólnoty.
W okresie kwiecieñ-sierpieñ na terenie
projektowanego rezerwatu Wajkowska
Dudek
Wyspa oraz projektowanego rezerwatu
Rys. Sylwia Ilczuk
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Trojan prowadzilimy monitoring ornitologiczny. W projektowanym rez. Wajkowska Wyspa
wykonalimy dodatkowo badania nad zgrupowaniem motyli dziennych.
W padzierniku zakoñczylimy (trwaj¹cy ponad rok) wykup gruntów (³¹k) na terenie
projektowanego rezerwatu Trojan. W sumie wykupilimy 10 dzia³ek, które przekazalimy
w zarz¹d Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu. Kilkukrotnie w ci¹gu roku
aktualizowalimy stronê internetow¹ projektu - www.bocian.org.pl/programy/ppb, na któr¹
serdecznie zapraszamy.
Sponsorem projektu jest GEF/SGP, UNDP oraz Fundacja EkoFundusz.
Dominik Krupiñski

ZIELONONÓ¯KI PO SEZONIE
W roku 2006 minê³y ju¿ trzy lata od momentu, kiedy TP Bocian poczyni³o pierwsze kroki
maj¹ce na celu przywracanie starych ras zwierz¹t gospodarskich. Dziêki uprzejmoci
Dolnol¹skiej Fundacji Ekorozwoju w roku 2003 sprowadzono w okolice Siedlec piêædziesi¹t
jaj zielononó¿ki kuropatwianej, do niedawna zapomnianej starej rasy kur, wywodz¹cej siê
z Galicji. Pocz¹tki przywrócenia tej rasy pod Siedlcami by³y stosunkowo trudne. Wszystkie
sprowadzone jaja próbowano wylêgaæ, nasadzaj¹c je kwocz¹cym kurom. By³y jednak problemy
ze znalezieniem takich kwok. Po okresie wysiadywania okaza³o siê, ¿e kurki te nie jest tak ³atwo
uzyskaæ, jak mog³oby siê wydawaæ. Z piêædziesiêciu nasadzonych jaj uda³o siê uzyskaæ jedynie
dwanacie kurcz¹t, z których dojrza³oæ nien¹ uzyska³y tylko cztery. Ju¿ na tym etapie
zaobserwowano, ¿e z nasadzonych jaj wylêga siê po³owa kurek i po³owa kogutków, co przy
s³abej wylêgliwoci nastrêcza trudnoci ze sprawnym rozmno¿eniem rasy.
W roku 2005, po dowiadczeniach roku poprzedniego, postanowiono sprowadziæ kurczêta
zielononó¿ek do dwóch gospodarstw. Po d³ugich dyskusjach i oczekiwaniu w niemal¿e
kilometrowym ogonku chêtnych do zakupu piskl¹t  uda³o siê. Zorganizowano wyprawê
w okolice Wroc³awia i przywieziono piêkne, pasiaste kurczêta pod Siedlce. Ponownie
w zorganizowaniu ca³ej operacji dopomog³a DFE, dziêki której zakupiono 180 kurcz¹t. Ca³oæ
podzielono na dwa stada i umieszczono w dwóch gospodarstwach. Jak mo¿na siê domylaæ z tak
du¿ego stada uda³o siê wreszcie otrzymaæ zdrowe, doros³e kury które wesz³y z powodzeniem
w okres nienoci, a koguty, jako mniej u¿yteczne, w okres grillowy. £¹cznie dojrza³oæ
uzyska³o oko³o 120 kur tej licznej rasy. Zaczê³y one intensywnie znosiæ jaja, którymi wkrótce
nasze gospodynie zaczê³y obdarowywaæ swoje s¹siadki, przekonuj¹c je o nadzwyczajnych
walorach dietetycznych zielononó¿kowych produktów. Robi³y to tak skutecznie, ¿e wkrótce
znalaz³o siê du¿o chêtnych, którzy zapragnêli mieæ zielononó¿ki w swoich kurnikach. Bior¹c
pod uwagê du¿e zapotrzebowanie na kurki rozpoczêlimy starania o ich pozyskanie z miejsca,
gdzie zakupilimy je poprzednio. Niestety nie uda³o siê uzyskaæ kolejnych piskl¹t,
co spowodowa³o podjêcie prób wylêgania ich we w³asnym zakresie.
Pocz¹wszy od roku 2006 jaja od naszych niosek oraz nadwy¿ki kur doros³ych by³y
przekazywane kolejnym chêtnym. Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ wylêgliwoæ nie by³a
rewelacyjna. Niemniej jednak w ten sposób powsta³y cztery kolejne, niewielkie stadka
zielononó¿ek  ³¹cznie uda³o siê wyhodowaæ oko³o czterdzieci doros³ych kur oraz za³o¿yæ dwa
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Zielononó¿ka kuropatwiana
Rys. Katarzyna Kubicka

kolejne stadka w oparciu o doros³e kury ze stad
podstawowych. Równoczenie w stadach
podstawowych wylêg³y siê kolejne pojedyncze
kurczaki, które do³¹czy³y do g³ównej stawki kur.
Stosunkowo szeroka reklama projektu w mediach
(Tygodnik Siedlecki, Wirtualna Polska, strona
internetowa TP Bocian i inne) zaowocowa³a
zg³oszeniem siê du¿ej iloci chêtnych do rozpoczêcia
hodowli zielononó¿ek. Ze wzglêdu na niewielkie
mo¿liwoci stad podstawowych uda³o nam siê zebraæ
i przekazaæ kolejne jaja w iloci oko³o 150 sztuk do
trzech kolejnych gospodarstw (oko³o 70 sztuk
w okolice Dzia³dowa, pozosta³e okolice Siedlec).
Z tej liczby uda³o siê wyhodowaæ oko³o 60 kurczaków,
które obecnie s¹ ju¿ dojrza³ymi ptakami. O postêpach
zielononó¿kowego programu bêdziemy informowaæ
czytelników na bie¿¹co.
Ireneusz Ka³uga

POWSZECHNA INWENTARYZACJA GATUNKÓW
I SIEDLISK W LASACH
W lipcu 2006 roku Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych wyda³ zarz¹dzenie
w sprawie powszechnej inwentaryzacji gatunków rolin i zwierz¹t oraz siedlisk przyrodniczych
maj¹cych znaczenie wskanikowe przy ocenie stanu lasów i prognozowaniu zmian
w ekosystemach lenych. Zarz¹dzenie dotyczy inwentaryzacji 15 typów siedlisk lenych,
15 typów siedlisk nielenych, 8 gatunków rolin lenych, 16 gatunków rolin nielenych,
inwentaryzacji 6 gatunków ptaków (bociana czarnego, bielika, orlika krzykliwego, ¿urawia, puchacza,
cietrzewia), 30 gatunków pozosta³ych zwierz¹t lenych oraz 10 nielenych. Inwentaryzacja obszarów
oraz gatunków jest zaplanowana na lata 2006-2007, z za³o¿eniem, ¿e wymienione wczeniej gatunki
ptaków mia³y mieæ wyznaczone obszary funkcjonalne do koñca wrzenia roku 2006.
W myl zarz¹dzenia na poziomie poszczególnych nadlenictw powo³ano komisje z³o¿one
z przyrodników, przedstawicieli jednostek naukowych, dyrekcji parków krajobrazowych itp.
Komisje te maj¹ za zadanie, na podstawie przygotowanej wczeniej metodyki, w ka¿dym
nadlenictwie wyznaczyæ tzw. obszary funkcjonalne dla poszczególnych gatunków rolin
i zwierz¹t. Dla ptaków w sk³ad takiego obszaru maj¹ wchodziæ: lêgowisko, ¿erowisko, dodatkowo
dla ¿urawia pierzowiska i miejsca koncentracji, a dla cietrzewia tokowiska. Pracê komisji
powsta³ych w nadlenictwach maj¹ nadzorowaæ zespo³y regionalne powo³ane przy ka¿dej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych, a ca³oæ wyników bêdzie poddana weryfikacji zespo³u
centralnego powsta³ego przy Generalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych. W momencie pisania
tego tekstu zakoñczy³y siê prace dotycz¹ce wyznaczania obszarów funkcjonalnych dla ptaków.
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W województwie mazowieckiem
w prace zwi¹zane z wyznaczaniem
obszarów byli zaanga¿owani
przedstawiciele TP Bocian,
którzy wchodzili w sk³ad
zespo³ów inwentaryzacyjnych na
poziomie nadlenictw jak równie¿
organu regionalnego. Oprócz
przedstawiciela TP Bocian
w zespole regionalnym ds. ptaków
znajdowa³ siê jeszcze znany
przyrodnikom ornitolog dr Marek
Keller, który równie¿ konsultowa³
powstawanie tych obszarów.
Rys. Katarzyna Kubicka
W roku 2007 bêd¹ prowadzone
prace zmierzaj¹ce do uaktualnienia
i pe³nego wyznaczenia obszarów funkcjonalnych dla ptaków, a tak¿e rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane
z inwentaryzacj¹ rolin, zwierz¹t oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w zarz¹dzeniu
DGLP. Prace potrwaj¹ do 15 maja 2007 roku i ich efektem ma byæ uzyskanie mo¿liwe pe³nego
obrazu rozmieszczenia gatunków i siedlisk wymienionych w zarz¹dzeniu. Cz³onkowie TP
Bocian bêd¹ na terenie RDLP Warszawa, oprócz uaktualniania obszarów ptasich, prowadziæ
inwentaryzacjê nietoperzy w poszczególnych nadlenictwach.
Czy powszechna inwentaryzacja gatunków i siedlisk w Lasach Pañstwowych jest tylko
jednorazow¹ akcj¹? Czy bêdzie kontynuowana w latach kolejnych? Czy mo¿liwe jest jej
rozszerzenie na inne siedliska i gatunki? Czy przewidywane s¹ korekty metodyki
inwentaryzacyjnej? Te i inne pytania zwi¹zane z tematem zadaje sobie dzi wiele osób i instytucji
¿ywo zainteresowanych inwentaryzacj¹ w Lasach Pañstwowych. Mamy nadziejê, ¿e nie bêdzie
to jednak jednorazowa akcja i rozpoczête w tym roku przedsiêwziêcie bêdzie kontynuowane
w przysz³ych sezonach.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jakkolwiek by nie oceniaæ rozpoczêtego w³anie przedsiêwziêcia to,
jeli bêdzie ono kontynuowane z uwzglêdnieniem podanych wy¿ej w¹tpliwoci mo¿e byæ dobr¹
podstaw¹ do bie¿¹cego uaktualniania stanu wiedzy o gatunkach i siedliskach wskanikowych.
Ireneusz Ka³uga

WARSZTATY PRZYRODNICZE W DOLINIE NARWI
Warsztaty przyrodnicze Nietoperze i motyle dzienne doliny Narwi na sta³e wpisa³y siê
w harmonogram dzia³alnoci edukacyjnej Muzeum Przyrody w Drozdowie. Ju¿ po raz trzeci
uczniowie okolicznych gimnazjów i liceów, zainteresowani ochron¹ zagro¿onych gatunków
zwierz¹t doliny Narwi, przyjechali do Drozdowa zg³êbiaæ tajniki ¿ycia kolorowych owadów
i lataj¹cych ssaków. Wspó³organizatorami warsztatów by³o Towarzystwo Przyrodnicze Bocian
oraz £om¿yñski Park Krajobrazowy Doliny Narwi.
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Zaraz po zakwaterowaniu w miejscowej szkole podstawowej uczestnicy obejrzeli wystawy
Muzeum Przyrody w Drozdowie i siedziby £om¿yñskiego Parku. W tematykê nietoperzow¹
wprowadzi³ s³uchaczy nasz dobry znajomy chiropterolog  Marek Kowalski prelekcj¹ Ochrona
nietoperzy w Polsce i gatunki wystêpuj¹ce w okolicy £om¿y. M³odzi zapaleñcy dowiedzieli
siê, jakich gatunków mog¹ siê spodziewaæ w okolicy. Po teorii czas na praktykê. Wyruszylimy
do rezerwatu Kalinowo, w którym skontrolowalimy 20 budek lêgowych dla nietoperzy
zawieszonych kilka lat temu. Niestety, nie stwierdzilimy obecnoci sympatycznych lokatorów,
za wyj¹tkiem wszêdobylskich os i ich gniazd. Tego popo³udnia mielimy równie¿ okazjê pobiegaæ
po ³¹kach niedaleko Drozdowa, gdzie ³owilimy w siatki motyle. Uda³o siê oznaczyæ 13 gatunków
motyli dziennych, w tym: czerwoñczyka ¿arka, dostojkê dia, dostojkê selene i modraszka
argiadesa. Swoj¹ bojow¹ naturê pokaza³y osy klecanki, które z zapalczywoci¹ odpêdza³y od
gniazda gapiów. Do dzi mam lad na rêku po jednej wojowniczce.
Zmêczeni wra¿eniami pierwszego dnia odpoczywalimy przy ognisku w parku podworskim
Muzeum. Z niecierpliwoci¹ oczekiwalimy na z³owienie w rozstawione wczeniej siatki borowce
wielkie, które w ubieg³ym roku tak licznie wpada³y. Niestety, nietoperze omija³y park szerokim
³ukiem. Powsta³a nawet teoria, któr¹ wymyli³ nasz chiropterolog, ¿e nietoperzom nie spodoba³
siê nowy mostek przy stawie w parku i w takim wypadku nale¿y go zburzyæ...
Kolejny dzieñ by³ jeszcze pracowitszy. Skontrolowalimy budki dla nietoperzy w okolicy
Stawisk i Motyki. Ale i tym razem nie znalelimy ¿adnego. Czy¿by przenios³y siê w inne
miejsce z powodu owego mostka? Z terenu lenego przeszlimy do strefy krawêdziowej doliny,
gdzie z³owilimy 14 gatunków motyli dziennych. W siatkê wpada³y: modraszek adonis (bêd¹cy
najwiêksz¹ rewelacj¹ okolic £om¿y), czerwoñczyk uroczek, per³owiec malinowiec, przestrojnik
jurtina i piêkny pa królowej.
Dziêki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Bia³ymstoku zakupilimy 20 budek
lêgowych dla ptaków i 20 dla nietoperzy,
przy czym czêæ z nich by³a w postaci
deseczek do samodzielnego monta¿u. Tak
wiêc po po³udniu odkrywalimy talenty
stolarskie. W ruch posz³y gwodzie, m³otki,
wkrêtarka. Na szczêcie oby³o siê bez ofiar.
Podzieleni na grupy uczestnicy zrobili
samodzielnie budki dla nietoperzy: typu
Stratmann i tzw. angielskie. Wieczorem
nie dalimy za wygran¹ i ponownie
rozstawilimy siatki w parku. W koñcu
pojawi³y siê dwa mroczki póne, które
zmierzylimy i obfotografowalimy
z ka¿dej strony. Nad ranem wpada³y do
siatki jeszcze borowce wielkie.
Wykonane budki zawiesilimy
nastêpnego dnia w Olszynie Pniewskiej.
Mimo deszczu wspinalimy siê kolejno po
Rys. Katarzyna Kubicka
drabinie i z zapa³em przybijalimy kolejne
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budki. Po skoñczonej pracy czeka³a nas jeszcze przeja¿d¿ka na przyczepie po lenej polanie.
Mimo mokrych ubrañ, miny uczestników zdradza³y zadowolenie z wykonania po¿ytecznej pracy.
Ostatniego wieczoru rozstawilimy siatkê w piwnicach dawnego browaru drozdowskiego.
Po d³ugich oczekiwaniach pojawi³ siê gacek brunatny, który piêknie pozowa³ do zdjêæ.
Zanim siê obejrzelimy, by³ czwarty dzieñ warsztatów. Pojechalimy rowerami do Lasu
Drozdowskiego skontrolowaæ budki dla nietoperzy. Z nadziej¹ zagl¹dalimy do kolejnych budek,
ale znalelimy tylko jednego gacka brunatnego i to martwego. Niepocieszeni wrócilimy do
Muzeum, gdzie Marek Kowalski opowiada³ o ssakach pilchowatych.
Mimo nienajlepszej pogody i ma³ej iloci nietoperzy uczestnicy uznali warsztaty za udane
i zapisywali siê wstêpnie na przysz³y rok. I kto twierdzi, ¿e w dzisiejszych czasach m³odzie¿ nie
umie spêdzaæ czasu bez komputera? Nam uda³o siê po raz kolejny zainteresowaæ m³odych ludzi
ochron¹ motyli dziennych i nietoperzy w dolinie Narwi.
Izabela Nowik
Muzeum Przyrody w Drozdowie

TENCZYÑSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Tenczyñski Park Krajobrazowy po³o¿ony jest w po³udniowej czêci Wy¿yny Krakowskiej.
Zosta³ utworzony na podstawie Uchwa³y Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia
1981 r. w sprawie ochrony Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych w województwie miejskim
krakowskim. Pocz¹tkowo zajmowa³ powierzchniê 9 560 ha i obejmowa³ swoim zasiêgiem czêæ
dzielnicy Kraków-Krowodrza i gmin: Liszki, Zabierzów, Krzeszowice i Alwernia. W kolejnych
latach zosta³ powiêkszony i obecnie zajmuje obszar 13 658 ha. Po³o¿ony jest na terenie 9 gmin:
Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wie i Zabierzów.
Obejmuje pasmo Garbu Tenczyñskiego (st¹d nazwa parku) wraz z Puszcz¹ Dulowsk¹, Lasem
Zwierzyniec, drzewostanami pomiêdzy Nielepicami i Zabierzowem i kompleksami lenymi
w okolicach Babic i Regulic.
Na podstawie Rozporz¹dzenia Wojewody Ma³opolskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, zosta³a
utworzona otulina Tenczyñskiego Parku
Krajobrazowego obejmuj¹ca obszar o powierzchni
13 414 ha, po³o¿ona na terenie czêci gmin:
Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków,
Krzeszowice, Trzebinia, Wielka Wie i Zabierzów.
Przyroda Parku
Flora
Tenczyñski Park Krajobrazowy, charakteryzuje siê
bogactwem i zró¿nicowaniem geobotanicznym
i ekologicznym flory i zbiorowisk rolinnych.
Wystêpuje tu oko³o 1 300 gatunków rolin
wy¿szych, oko³o 2 000 gatunków rolin
zarodnikowych, 39 chronionych gatunków rolin,

Popielica
Rys. Wioleta Pu³a
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z czego 4 gatunki zosta³y wpisane do Polskiej Czerwonej Ksiêgi Rolin - fio³ek bagienny,
bu³awnik czerwony, obuwnik pospolity, kruszczyk drobnolistny.
Fauna
W Parku wystêpuje wiele gatunków ssaków, ptaków, gadów, p³azów oraz bezkrêgowców, wród
których 158 podlega ochronie. Park jest równie¿ miejscem wystêpowania 10 zwierz¹t wpisanych
do Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t; s¹ to: popielica, czeczotka, traszka grzebieniasta,
poczwarówka sklepiona, szklarka podziemna, widrzyk ma³y, czewoñczyk fioletek, modraszek
arion, modraszek telejus i pa ¿eglarz.
Na terenie Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego znajduje siê piêæ rezerwatów przyrody:
Bukowica - rezerwat leny, czêciowy; po³o¿ony w zachodniej czêci Garbu Tenczyñskiego na
terenie gminy Babice, pomiêdzy Wygie³zowem a wsi¹ Zagórze. Utworzony w roku 1987 zajmuje
powierzchniê 22,76 ha. Ochronie podlega tutaj fragment dobrze zachowanej buczyny karpackiej
ze starodrzewiem bukowym porastaj¹cym wzgórze triasowe. Na terenie rezerwatu wystêpuj¹
wychodnie skalne i nieczynny kamienio³om z licznymi ma³ymi jaskiniami.
Dolina Mnikowska - rezerwat krajobrazowy, czêciowy; po³o¿ony w gminie Liszki, pomiêdzy
wsiami Czu³ów i Mników. Utworzony w roku 1963 zajmuje powierzchniê 20,41 ha. W rezerwacie
tym chroniony jest w¹wóz krasowy (dolina Sanki) z malowniczymi ska³ami i jaskiniami, lasy
gr¹dowe, zbiorowiska muraw kserotermicznych i naskalnych oraz zarola ciep³olubne.
Lipowiec - rezerwat leny, czêciowy; po³o¿ony w gminie Babice, pomiêdzy miejscowociami
Babice i Wygie³zów. Utworzony w roku 1959 zajmuje powierzchniê 11,36 ha. Celem ochrony
jest zachowanie naturalnego fragmentu
buczyny karpackiej porastaj¹cej wapienne
wzgórze. W roku 1926 znaleziono tu rzadki
w Polsce gatunek storczyka - kruszczyk
drobnolistny Epipactis microphylla. Do
atrakcji rezerwatu nale¿¹ tak¿e ruiny
redniowiecznego zamku biskupów
krakowskich.

Rzekotka
Rys. Katarzyna Kubicka

44

Ska³a Kmity - rezerwat krajobrazowy,
czêciowy; po³o¿ony w gminie Zabierzów,
miêdzy Zabierzowem a Szczyglicami.
Utworzony w roku 1959 zajmuje
powierzchniê 19,47 ha. W rezerwacie tym
chroniony jest krajobraz fragmentu prze³omu
rzeki Rudawy przez Garb Tenczyñski,
a tak¿e malownicze ska³y wapienne pokryte
rolinnoci¹ kserotermiczn¹. Projektuje siê
poszerzenie tego rezerwatu.
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Zimny Dó³ - rezerwat przyrody
nieo¿ywionej, czêciowy; po³o¿ony
w gminie Liszki, w miejscowoci Czu³ówSka³y. Utworzony w roku 1991; zajmuje
powierzchniê 2,22 ha. Ochronie podlegaj¹
charakterystyczne formy skalne zwi¹zane
z procesami zboczowymi i krasowymi oraz
wyj¹tkowo dorodne okazy kwitn¹cego
bluszczu.
Jest tak¿e jeden projektowany rezerwat
przyrody:
Grodzisko  po³o¿ony pomiêdzy Zagórzem
i Wygie³zowem, o powierzchni 10,42 ha. Jest
to wzgórze poroniête oko³o 120-letnim
lasem bukowym, znajduj¹ce siê pomiêdzy
rezerwatami Lipowiec i Bukowica. Na
szczycie s¹ nie eksplorowane pozosta³oci
dawnego grodziska.

Raniuszek
Rys. Katarzyna Tyl-Hatliñska

W obrêbie Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego wystêpuj¹ trzy u¿ytki ekologiczne:
Stanowisko Lilii Z³otog³ów na Garbie Tenczyñskim - u¿ytek po³o¿ony na terenie gminy
Zabierzów, w kompleksie lenym pomiêdzy Kleszczowem i Kochanowem. Utworzony w roku
1998 zajmuje powierzchniê 3,57 ha. Przedmiotem ochrony s¹ bardzo liczne stanowiska lilii
z³otog³ów, rosn¹ce w otoczeniu wychodni wapiennych i lasu bukowego w w¹wozie krasowym
po³o¿onym na pó³nocnym stoku Garbu Tenczyñskiego.
Uroczysko Podgo³ogórze  po³o¿one w gminie Zabierzów, w miejscowoci Rz¹ska, w obni¿eniu
terenu pod zachodnim stokiem wzniesienia Pasternik. Utworzone w roku 2001 zajmuje
powierzchniê 6,75 ha. Jest to obszar stawów i trzcinowisk, podmok³ych ³¹k, bagiennego lasu
olszowego i od³ogów. Ostoja licznych chronionych gatunków p³azów.
Uroczysko w Rz¹sce  na terenie gmin Zabierzów i Kraków, graniczy bezporednio
z Uroczyskiem Podgo³ogórze. Uroczysko utworzone w roku 2001 na powierzchni 59,10 ha.
Przedmiotem ochrony jest jedno z dwóch stanowisk fio³ka bagiennego Viola uliginos
w Polsce, a tak¿e nieu¿ytkowane stawy bêd¹ce ostoj¹ licznych chronionych gatunków p³azów.
Na terenie parku znajduje siê 47 pomników przyrody. Wród nich warto wymieniæ:
zadrzewienie parkowe przy dworze w Aleksandrowicach, w gminie Zabierzów (4 dêby i klon);
6 lip przy kociele w Babicach, gmina Babice;
jesion na podwórzu szko³y w Balicach, gmina Zabierzów;
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ród³o potoku Brzoskwinka w Brzoskwini, gmina Zabierzów;
3 lipy ko³o osady lenej Grzybów w Burowie, gmina Zabierzów;
buk na posesji nr 262 w P³azie, gmina Chrzanów;
jawor na dziedziñcu ruin zamku Têczyn w Rudnie, gmina Krzeszowice;
platan klonolistny na dziedziñcu klasztoru w Rz¹sce, gmina Zabierzów;
ska³ka Nad Jackiem w Szczyglicach, gmina Zabierzów.

W Tenczyñskim Parku Krajobrazowym wystêpuj¹ równie¿ dwa stanowiska dokumentacyjne:
Ods³oniêcie Na Czerwieñcu  po³o¿one w gminie Krzeszowice, w kompleksie lenym
przy wierzcho³ku wzgórza Czerwieniec, w Tenczynku. Utworzone w roku 1998. S¹ to ska³y
wapienne, wapienno-piaszczyste, piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bardzo bogat¹
faun¹ ma³¿y, ramienionogów, belemnitów, limaków i amonitów.
Kamienio³om Nowa Krystyna  znajduj¹cy siê w gminie Krzeszowice, w Tenczynku,
stary kamienio³om. Po³o¿ony w kompleksie lenym. Stanowisko utworzone w roku 1998.
Obejmuje piaskowce wapniste i wapienie piaszczyste z bogat¹ faun¹ ma³¿y, ramienionogów,
belemnitów i amonitów.
Pawe³ Wieczorek
Ma³opolskie Ko³o Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
Zespó³ Jurajskich Parków Krajobrazowych

PROBLEMATYCZNE BOBRY
Wystêpuj¹cy w Europie gatunek bobra to oczywicie bóbr europejski. Drugi gatunek bobra
 bóbr kanadyjski - wystêpuje w Ameryce Pó³nocnej i podobno nie krzy¿uje siê z europejskim,
(chocia¿ niektórzy twierdza, ¿e krzy¿uje siê i ¿e populacja skandynawska oraz rosyjska nie s¹
czyste gatunkowo).
Bóbr jest najwiêkszym gryzoniem starego wiata - masa jego cia³a osi¹ga od 18 do 35 kg,
d³ugoæ tu³owia 80-110 cm, d³ugoæ ogona (kielni) 2038 cm. Bobry s¹ wietnie przystosowane
do ziemnowodnego trybu ¿ycia. Nozdrza, oczy i uszy osadzone s¹ wysoko, prawie na jednym
poziomie, co umo¿liwia bezpieczne obserwowanie otoczenia, podczas gdy wiêkszoæ cia³a jest
ukryta pod wod¹. Ma³e oczy chronione s¹ w wodzie trzeci¹, przezroczyst¹ powiek¹. Fa³dy skórne
zamykaj¹ kana³y uszne i nosowe, a rozdwojona warga górna, zamykaj¹ca siê za siekaczami,
umo¿liwia pracê pod wod¹. Du¿y, sp³aszczony ogon pe³ni rolê steru i napêdu w wodzie, podpory
na l¹dzie, jest równie¿ magazynem t³uszczu oraz g³ównym organem termoregulacji.
Zaniepokojone bobry nurkuj¹ ostrzegaj¹c pozosta³ych cz³onków rodziny mocnym klaniêciem
ogona o powierzchniê wody. Tylne koñczyny z palcami spiêtymi b³on¹ p³awn¹ s¹ g³ównym
napêdem bobra, przednie w wodzie dzia³aj¹ jak stabilizatory, za to na l¹dzie s¹ perfekcyjnym
narzêdziem pracy do wykonywania ró¿nych czynnoci.
Do gryzienia s³u¿¹ dolne siekacze, górne s³u¿¹ jako punkt oparcia. Obie pary siekaczy s¹
pokryte od przodu pomarañczow¹, bardzo tward¹ emali¹, i rosn¹ przez ca³e ¿ycie. Bardziej
miêkka zêbina ciera siê szybciej ni¿ emalia i w ten sposób siekacze przez ca³y czas zachowuj¹
kszta³t i ostroæ d³uta, pod warunkiem, ¿e s¹ stale u¿ywane.
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Futro bobrów jest gêste, na centymetr kwadratowy mo¿e przypadaæ a¿ 23 000 w³osów.
Umaszczenie bobrów jest zmienne (od be¿owego, poprzez ró¿ne odcienie br¹zowego do czarnego)
i g³ównie jest zale¿ne od regionu wystêpowania  bobry o jasnym futrze wystêpuj¹ w populacjach
po³udniowych, a ciemne na pó³nocy zasiêgu. W³osy okrywowe s¹ rozszerzone na koñcach
i u³atwiaj¹ zatrzymywanie powietrza we w³osach puchowych. Futro jest namaszczane wydzielin¹
gruczo³ów przyodbytowych, która nadaje mu wodoodpornoæ.
Bobry s¹ najbardziej aktywne o zmierzchu i w nocy. W takich warunkach przydaje siê dobry
wêch, s³uch i dotyk. Wêch spe³nia równie¿ wa¿n¹ rolê w komunikacji pomiêdzy cz³onkami
rodziny i niespokrewnionymi osobnikami. Bobry s¹ terytorialne i granice swojego terytorium
znakuj¹ wydzielin¹ (strój bobrowy, castoreum) gruczo³ów prepucjalnych, znajduj¹cych siê
u nasady ogona. Wydzielina sk³adana jest na ma³ych, oko³o 10 cm wysokoci kopczykach
specjalnie do tego celu budowanych. Kopczyki lokalizowane s¹ zawsze w pobli¿u wody, a ich
liczba mo¿e byæ znaczna. W znakowaniu terenu uczestnicz¹ osobniki doros³e. Z pozostawionego
zapachu inne bobry mog¹ odczytaæ informacje o sk³adzie rodziny, p³ci sk³adaj¹cego strój, jego
miejsca w hierarchii socjalnej, wieku, zdrowiu itp. Bobry ³atwo jest podpuciæ do energicznego
dzia³ania i znakowania swojego terytorium buduj¹c sztuczne kopczyki i najlepiej traktuj¹c je
zapachem obcych bobrów. Tê technikê stosuje siê do zwabiania bobrów do pu³apek.
Bardzo wa¿n¹ rolê spe³nia równie¿ zmys³ dotyku. Bobrze ³apki s¹ równie dobre
w manipulowaniu ma³ymi przedmiotami, taszczeniu grubych ga³êzi przy budowie tam i ¿eremi,
jak i przy czyszczeniu futra. Dotyk pe³ni równie¿ rolê w komunikacji miêdzy cz³onkami rodziny
oraz we wzmacnianiu wiêzi socjalnych (wzajemna toaleta). Dziêki wibrysom, czyli w³osom
czuciowym umieszczonym na pysku, bobry orientuj¹ siê w bliskim otoczeniu i z ³atwoci¹
poruszaj¹ siê nawet w mêtnej wodzie.
Bobry s¹ zwierzêtami ziemnowodnymi, na l¹dzie sprawiaj¹ wra¿enie niezgrabnych
i powolnych. Nie nale¿y siê jednak daæ zwieæ i podchodziæ blisko bobra, ani zachodziæ mu
drogi od strony wody, ¿eby go dok³adnie obejrzeæ lub zrobiæ zdjêcie. Wystraszony i pozbawiony
mo¿liwoci schronienia siê w wodzie bóbr mo¿e skorzystaæ ze swojej najmocniejszej broni,
czyli siekaczy, a przegryzienie na wylot np. koci piszczelowej nie jest dla niego ¿adnym
problemem. Prawdziwym ¿ywio³em bobrów jest woda. Poruszaj¹ siê w niej bardzo zwinnie,
mog¹ nurkowaæ do 15 minut, wytrwale p³ywaæ, pracowaæ i nawet po¿ywiaæ siê.
Bobry s¹ monogamiczne i ¿yj¹ w trwa³ych rodzinach. Rodzina sk³ada siê z pary rodziców
i ich potomstwa tego- i ubieg³orocznego  liczy do 10 osobników. W Polsce jedno stanowisko
zamieszkuj¹ rednio 4 osobniki. Wielkoæ terytorium jednej rodziny zale¿y od zasobnoci
w pokarm i przewa¿nie obejmuje 1-4 km brzegu zbiornika wodnego.
Rozró¿nienie p³ci bobrów jest bardzo trudne z powodu braku dymorfizmu p³ciowego i ukrycia
zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych w tzw. pseudokloace. Okres godowy trwa od stycznia do
marca. M³ode rodz¹ siê w maju i czerwcu po 105-107 dniach ci¹¿y. Samice rodz¹ tylko raz do
roku, w Polsce w miocie s¹ rednio dwa m³ode (maksymalnie szeæ). Noworodki wa¿¹ oko³o pó³
kilograma, s¹ pokryte gêstym, jedwabistym futerkiem i szybko rosn¹. Roczne bobry wa¿¹ 8-13
kg. M³ode ju¿ w pierwszych dniach ¿ycia widz¹ i potrafi¹ p³ywaæ, unosz¹c siê na wodzie. M³odymi
opiekuj¹ siê oboje rodzice, w wychowie pomaga równie¿ starsze rodzeñstwo. Ma³e bobrzêta s¹
ha³aliwe i ³atwo je us³yszeæ popiskuj¹ce w ¿eremiu (z nory wykopanej g³êboko w ziemi s³abiej
s³ychaæ). W trzecim roku ¿ycia, na wiosnê, m³ode zwykle opuszczaj¹ rodzinne gniazdo
w poszukiwaniu partnera i miejsca do osiedlenia siê. Bobry ¿yj¹ do 30 lat.
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Bobry s¹ rolino¿erne i zdecydowanie nie poluj¹ na ryby, choæ dawniej uwa¿ano, ¿e potrafi¹ to
robiæ. Menu bobrów jest uzale¿nione od tego, co ronie w najbli¿szej okolicy ich gospodarstwa.
S¹ to prawie wszystkie gatunki rolin przybrze¿nych i wodnych (tj. oko³o 200 gatunków rolin
zielnych i 100 drzewiastych). Na ogó³ ta ró¿norodnoæ jest ograniczona dostêpnoci¹ po¿ywienia,
bobry ¿eruj¹ bowiem w doæ w¹skiej strefie przybrze¿nej (do 20 m od wody). Podyktowane jest
to oczywicie wzglêdami bezpieczeñstwa. Sporadycznie mog¹ siê oddalaæ nawet na kilkaset
metrów od zamieszkiwanego akwenu. Podobno ich ulubion¹ przek¹sk¹ s¹ k³¹cza grzybieni
i gr¹¿eli, z rolin drzewiastych preferuj¹ gatunki o miêkkim drewnie: topole, osiki, olsze czy
wierzby, które dla cz³owieka maj¹ niewielkie znaczenie gospodarcze. Z powalonych drzew bobry
objadaj¹ licie i cienkie ga³¹zki oraz korê i ³yko, pieñ i konary dzielone s¹ na kawa³ki dogodne
do transportu i wbudowywane w ¿eremie lub tamy. Samego drewna bobry nie jêdz¹, za to starannie
okorowuj¹ nawet grube konary i pnie. Gatunki iglaste s¹ jedzone sporadycznie i stanowi¹
uzupe³nienie diety o brakuj¹ce sk³adniki. Bobry cinaj¹ drzewa o rednicy do 100 cm. Przy
du¿ych drzewach pracuj¹ przez kilka kolejnych nocy.
W okresie wegetacji rolin bobry ¿ywi¹ siê g³ównie rolinnoci¹ zieln¹, za, kiedy wegetacja
zamiera do jedzenia zostaj¹ tylko roliny zdrewnia³e. Taka dieta jest uboga w kalorie i na dodatek
przewa¿nie trudno dostêpna (bobry przecie¿ nie wspinaj¹ siê na drzewa). ¯eby przetrwaæ okres
bez rolinnoci zielnej bobry gromadz¹ zapasy ¿eru zimowego (ga³êzi) w tratwach zatapianych
pod wod¹, czasem równie¿ w norach, jeli istnieje zagro¿enie, ¿e szybki pr¹d rzeki porwa³by
zapasy. Magazyny znajduj¹ siê w pobli¿u wyjcia z domku bobrowego lub nory. Obecnoæ
magazynów zimowych jest najlepszym dowodem zajêcia domku lub nory, dlatego jesiennozimowe inwentaryzacje stanowisk s¹ najbardziej wiarygodne. Wielkoæ magazynów zale¿y od
liczebnoci rodziny, rodzaju akwenu i przeczuwanej przez bobry ostroci zimy. Na nizinach na
jednego zimuj¹cego bobra mo¿e przypadaæ od 1,1 do 4,5 m3 zapasów. W Polsce intensywne
¿erowanie bobrów, gromadzenie zapasów i umacnianie domków na zimê przypada na okres
miêdzy pierwsza a trzeci¹ dekad¹ padziernika. Bobry s¹ wtedy bardzo aktywne i du¿o czasu
spêdzaj¹ na l¹dzie i st¹d ³atwiej je wtedy zobaczyæ.
Mgr in¿. bóbr - architekt rodowiska
Bóbr posiada najwy¿szy stosunek masy mózgu do masy cia³a wród gryzoni. wietnie
dostosowuje siê do rodowiska a rodowisko dopasowuje do swoich potrzeb. W wysokich
brzegach kopie g³êbokie, wielopoziomowe nory z komor¹ mieszkaln¹, szybami wentylacyjnymi,
drogami transportu pokarmu i ewakuacyjnymi. D³ugoæ ca³ego systemu mo¿e osi¹gaæ kilkadziesi¹t
metrów i trzeba naprawdê uwa¿aæ chodz¹c po takim terenie, ¿eby nie wpaæ np. w kana³
wentylacyjny. G³ówne wejcia znajduj¹ siê pod wod¹. Zawalone od góry nory bobry ³ataj¹
wysuwanymi od wewn¹trz ga³êziami i mu³em.
W zbiornikach o p³askich brzegach bobry nie mog¹ wygrzebaæ nor i buduj¹ charakterystyczne
domki, czyli ¿eremia, zbudowane z ga³êzi oblepionych mu³em i glin¹. Du¿e ¿eremia, u¿ywane
przez wiele lat przez rodzinê mog¹ osi¹gaæ pokane rozmiary - nawet do 3 m wysokoci i ponad
10 m rednicy u podstawy. Jedna rodzina bobrów buduje czêsto kilka ¿eremi, niejako awaryjnie
lub te¿ jako domki letnie czy zimowe. ¯eremie standardowo jest dwupoziomowe, z przedsionkiem
i komor¹ mieszkaln¹. Komora mieszkalna jest sucha, wys³ana suchymi wiórami, rolinami
i ga³¹zkami, toczy siê w niej ¿ycie rodzinne. Od komory odchodz¹ korytarze - syfony z ujciem
pod wod¹. Ich d³ugoæ mo¿e dochodziæ do 40 metrów. Domek bobrów, mimo i¿ jest szczelnie
48

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian

oblepiony b³otem, ma zapewnion¹
wymianê powietrza przez szyb
wentylacyjny z luniej u³o¿onych
ga³êzi w dachu ¿eremia. Bobry
bardzo dbaj¹ o ¿eremia i ulepszaj¹
je stale w trakcie conocnej
inspekcji swojego gospodarstwa.
Szczególnie intensywnie zajmuj¹
siê ¿eremiami przed zim¹ i przed
narodzinami m³odych. wie¿y
materia³ na ¿eremiu wiosn¹
zazwyczaj wiadczy o urodzeniu
siê m³odych.
Bóbr
W celu zabezpieczenia ¿eremi
Rys. Wioleta Pu³a
przed obni¿eniem siê poziomu
wody i ods³oniêciem wejæ do domków, bobry buduj¹ tamy o wysokoci do kilku, a d³ugoci
nawet do kilkudziesiêciu metrów. Tamy s¹ budowane w miejscach, gdzie zwierzêta bêd¹ mia³y
pewnoæ, ¿e utrzyma siê sta³y, podwy¿szony poziom wody i w³o¿¹ jak najmniej wysi³ku. Czêsto
takim miejscem mo¿e byæ zwê¿enie cieku naturalne lub te¿ zrobione prze cz³owieka (np. przepusty
pod drogami). Materia³em budulcowym s¹ cinane drzewa i ga³êzie, roliny wodne, mu³
i kamienie.
Materia³ drzewny, stosowny do budowy tam, mo¿e te¿ s³u¿yæ za pokarm. Bobry cinaj¹ te
drzewa, które rosn¹ w pobli¿u wody, a najczêciej s¹ to wierzby, topole i brzozy, czyli gatunki
o miêkkim drewnie i niewielkim znaczeniu gospodarczym dla cz³owieka. Powsta³e zbiorniki
wodne s³u¿¹ te¿ bobrom jako droga transportu ciêtych ga³êzi, miejsca magazynowania zimowych
zapasów pokarmowych, a na zalanych i podmok³ych terenach rozwijaj¹ siê ³ozowiska i rolinnoæ
szuwarowa, które s³u¿¹ jako ¿er. Bobry uprawiaj¹ swój wodny ogródek z rolinami do jedzenia.
W dobrze funkcjonuj¹cym gospodarstwie bobrów przyrost biomasy rolin równowa¿y ich
wyjadanie. Kolejne pokolenia bobrów mog¹ zamieszkiwaæ dobrze zagospodarowane stawy, przez
wiele dziesi¹tków, a nawet setek lat. Powierzchnia zajmowanych stawów zale¿y od ukszta³towania
terenu i wynosi od pó³ ara do kilkudziesiêciu hektarów.
Inne bardzo dobrze widoczne efekty dzia³alnoci bobrów to kana³y, wykopywane w celu
u³atwienia transportu po¿ywienia oraz zapewnienia sobie bezpieczeñstwa. D³ugoæ kana³ów
wynosi od kilku do kilkuset metrów, szerokoæ za od kilkudziesiêciu centymetrów do kilku
metrów. W okolicach czêsto penetrowanych przez ludzi kana³ów bêdzie du¿o wiêcej. Oprócz
d³ugich kana³ów bobry kopi¹ prowizoryczne schronienia na granicy wody i l¹du - wnêki lub
nisze - które umo¿liwiaj¹ ukrycie siê podczas zaskoczenia przez intruza. Tworz¹ tak¿e rampy,
(czyli cie¿ki), powstaj¹ce w miejscach wychodzenia na brzeg, oraz stoliki pokarmowe - miejsca
przy brzegu gdzie ogryzaj¹ ga³¹zki.
Czy bobrów jest za du¿o?
Liczebnoæ bobrów w Polsce szacuje siê na 12 tys., a wed³ug niektórych szacunków nawet na
20 tys. osobników. Nie ma, niestety, dok³adnych danych na ten temat, ale s¹ na tyle pospolite,
¿e pojawi³ siê konflikt interesów bobrów i ludzi. Ca³a wina zrzucana jest oczywicie na zwierzêta
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i nawet tam, gdzie nikomu nie przeszkadzaj¹, niszczy siê ich stanowiska. Ludzie zaliczaj¹ do
szkodników (a raczej konkurentów do zasobów) wszystkie zwierzêta, których nie daje siê zjeæ
albo jako inaczej wykorzystaæ, w tym bobry.
Jak zbadali naukowcy z Uniwersytetu Jagielloñskiego, jedynie 3% stanowisk bobrów to
miejsca konfliktów z ludmi (mo¿e bobry ma³opolskie s¹ lepiej wychowane i nie wchodz¹
wszêdzie, gdzie tylko mog¹ prze¿yæ?). Opinia przyrodników na temat wp³ywu bobrów na
rodowisko jest jednoznacznie pozytywna. Bobry miêdzy innymi zwiêkszaj¹ bioró¿norodnoæ
w zamieszkiwanej przez siebie okolicy - stawy bobrowe staj¹ siê oaz¹ dla wielu gatunków
bezkrêgowców, p³azów, ryb, ptaków, korzystaj¹ te¿ z nich inne ssaki, pojawiaj¹ siê liczne gatunki
rolin wodnych, z których korzystaj¹ same bobry i inne zwierzêta. Poprawia siê jakoæ wody w
zajmowanych przez bobry ma³ych rzekach, zmniejsza siê zagro¿enie powodziowe. Stawy
utworzone przez bobry s¹ naturalnymi oczyszczalniami  poroniête trzcinami tereny zatrzymuj¹
bardzo du¿e iloci osadów organicznych, gdzie ulêgaj¹ one rozk³adowi biologicznemu i s¹
wykorzystywane przez rosn¹ce trzciny. Tamy bobrów zawsze s¹ trochê nieszczelne i woda
przep³ywaj¹ca przez masê patyków jest intensywnie mieszana z powietrzem, a wiêc natleniana.
Bobry doskonale przywracaj¹ naturze zmeliorowane ma³e rzeczki, spowalniaj¹c ich bieg
i zatrzymuj¹c du¿e iloci wody. Wprowadzaj¹ naturaln¹ ma³¹ retencjê, któr¹ my usi³ujemy
odtworzyæ. Zatem gdzie tkwi problem?
Problemy z bobrami...
Konflikty pojawiaj¹ siê, jak to miêdzy s¹siadami bywa, na granicy gospodarstw, czyli wszêdzie
tam, gdzie bobry omiel¹ siê zadomowiæ w pobli¿u upraw lub urz¹dzeñ nale¿¹cych do ludzi.
Najczêstsze szkody powodowane przez bobry to: podtapianie gruntów, blokowanie przepustów,
rozkopywanie grobli, ogryzanie drzew owocowych czy ozdobnych oraz wybieranie plonów
(g³ównie buraków, kapusty, kukurydzy i marchwi na polach, po³o¿onych w pobli¿u cieków lub
zbiorników wodnych). Zagro¿eniem dla rolników, ich sprzêtu i zwierz¹t gospodarskich mog¹
byæ nory kopane pod powierzchni¹ gruntu. Te same problemy dotycz¹ gospodarki lenej. Bobry
chyba najbardziej nielubiane s¹ za cinanie drzew, chocia¿ s¹ to gatunki i tak rzadko
wykorzystywane przez cz³owieka (wierzby i topole). Lenicy przewa¿nie nie maj¹ pretensji do
bobrów a wrêcz ciesz¹ siê, przynajmniej niektórzy, z ich obecnoci. Powa¿niejszym problem
wydaje siê byæ rozkopywanie wa³ów przeciwpowodziowych, grobli stawów czy nasypów
kolejowych i drogowych.
Najczêciej szkody zg³aszaj¹ rolnicy, domagaj¹c siê niewspó³miernie wysokich odszkodowañ
za spowodowane szkody. W Polsce ci¹gle ³atwo jest od pañstwa wy³udziæ pieni¹dze publiczne,
st¹d szkody wyrz¹dzane przez bobry s¹ wyolbrzymiane. Obiegowe opinie na temat szkodliwoci
bobrów (jak i np. na temat ich rybo¿ernoci) s¹ bardzo trudne do wykorzenienia.
Wszystkie szkody nie s¹ a¿ tak powszechne i nie zagra¿aj¹ ca³ej gospodarce cz³owieka. Problemy
te s¹ ograniczone do konkretnych stanowisk i mówienie o pladze bobrów nale¿a³oby zaliczyæ do
takich samych tematów, jak nadmiar wilków, jeleniowatych, krukowatych czy innych zwierz¹t.
Bobry s¹ po prostu du¿ymi zwierzêtami, które do ¿ycia potrzebuj¹ sporego terenu, a ich dzia³alnoæ
jest wietnie widoczna.
i ich rozwi¹zywanie
£atwo i stosunkowo niedrogo mo¿na zapobiegaæ szkodom bobrowym i ograniczaæ dostêp do
cennych dla cz³owieka obiektów. Rozwi¹zania s¹ bardzo proste i wcale nie tak kosztowne jakby
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siê wydawa³o. Najprostsz¹ i najskuteczniejsz¹ metod¹ ochrony cennych drzew jest owiniêcie
ich drucian¹ siatk¹ do wysokoci 1 m. Druciana siatka wkopana na odpowiedni¹ g³êbokoæ
w ziemiê ochroni równie¿ nasypy i wa³y przed rozkopywaniem. Uprawy po³o¿one w pobli¿u
wody mo¿na ochroniæ równie¿ druciana siatk¹, robi¹c co w rodzaju niskiego p³otka
o wysokoci, co najmniej 60 cm. Bobry nie bêd¹ go forsowa³y ani ryzykowa³y obchodzenia
dooko³a i oddalania siê od wody. Równie¿ przepusty pod drogami otacza siê ogrodzeniem
z odpowiednio grubej siatki.
Innym problemem jest spiêtrzanie wody. Mo¿na temu ³atwo zaradziæ wbudowuj¹c w tamê
bobrow¹ dren (sztuczny odp³yw) stabilizuj¹cy poziom wody na tolerowanym przez cz³owieka
poziomie. Najprostsze dreny robi siê z kilku d³ugich pni drzew zwi¹zanych razem i otoczonych
blach¹ stalow¹ lub gêst¹ siatk¹. Po zamontowaniu, woda przecieka miêdzy pniami i utrzymuje
siê na takim poziomie, jakim dren zosta³ wmontowany w tamê. Taki dren bobry mog¹ jednak
³atwo zabudowaæ nowymi patykami b³otem. Bardziej zaawansowany technicznie to d³ugi dren
z rury PCV (zwyk³ej kanalizacyjnej) o rednicy od 10 do 20 cm. Taka rurê równie¿ wmontowuje
siê w tamê, a jej wlot i wylot umieszcza odpowiednio daleko od tamy, aby bobry nie zorientowa³y
siê którêdy uchodzi woda. Wlot do drenu trzeba jednak zabezpieczyæ ogrodzeniem z siatki.
Drenami z PCV mo¿na równie¿ zabezpieczaæ przepusty pod drogami. Reguluj¹c poziom wody
w stawach bobrowych nale¿y pamiêtaæ, aby jej poziom po regulacji nie by³ ni¿szy ni¿ 80 cm,
o ile oczywicie nie chcemy, aby bobry wynios³y siê na sta³e. Wszystkie te urz¹dzenia s¹ proste
i niedrogie, lecz musz¹ byæ zrobione bardzo starannie, odpowiednio do konkretnego stanowiska
i problemu. Najlepiej ich wykonanie powierzyæ fachowcom.
Inne sposoby radzenia sobie z niechcianymi bobrami s¹ du¿o mniej skuteczne. Niszczenie
stanowisk bobrów jest przestêpstwem, chocia¿ prawie nikt tym siê nie przejmuje i nagminnie
niszczone s¹ tamy bobrów i ¿eremia. Wyp³aszane w ten sposób zwierzêta, wynosz¹ siê w najbli¿sze
okolice i zaczynaj¹ wszystko od nowa. Problem nie znika, ale przenosi siê w inne miejsce,
najczêciej du¿o gorsze dla bobrów i konfliktowe z ludmi, ale o to ostatnie niech siê martwi
przecie¿ w³aciciel nowego terenu. Odstrza³ bobrów jest ma³o skuteczny ze wzglêdu na ich
skryty tryb ¿ycia i specyfikê wodnego rodowiska (rykoszety od powierzchni wody, niemo¿liwoæ
podniesienia zabitego lub zranionego zwierzêcia). Inne sposoby eksterminacji bobrów s¹ równie
kosztowne i równie¿ ma³o skuteczne, bo w zwolnione rodowisko na pewno przyjd¹ inne bobry.
Czasami proponuje siê przesiedlenia bobrów z terenów konfliktowych. Operacje takie s¹
skomplikowane i kosztowne, nie³atwo jest przecie¿ wy³apaæ bardzo ostro¿ne i wietnie nurkuj¹ce
zwierzêta w ich w³asnym rodowisku, zw³aszcza, ¿e trzeba schwytaæ wszystkich cz³onków
rodziny. Doros³e osobniki raczej zaaklimatyzuj¹ siê na nowym miejscu, ale osierocone m³ode,
które nie ukoñczy³y 3-go roku ¿ycia s¹ skazane na zag³adê.
Co zatem robiæ? Po prostu polubiæ te inteligentne zwierzêta i cieszyæ siê, ¿e sprowadzaj¹
z powrotem dzik¹ przyrodê nawet do miast. A czy bóbr nie móg³by byæ kolejnym symbolem
polskiej przyrody po ¿ubrze i bocianie?
Anna Wereszczyñska
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SUMA MA£YCH RÓ¯NIC TO WIELKA RÓ¯NICA
Dlaczego dwa gatunki ryjówek wystêpuj¹ w tych samych mikrorodowiskach, ale nigdy
nie ³ap¹ siê w te same pu³apki? Dlaczego na spokojnie ¿eruj¹c¹ nornicê wyskakuje mysz lena
i po krótkiej walce przepêdza j¹ w inne miejsce? Dlaczego bawo³y afrykañskie potrafi¹ szar¿owaæ
na stada gazel? Takich pytañ mo¿na mno¿yæ wiele.
W ostatnich latach coraz
intensywniej bada siê wzajemne
relacje miêdzy gatunkami
konkurencyjnymi. Klasyczna
teoria mówi, ¿e jeli na danym
terenie spotkaj¹ siê dwa gatunki
konkuruj¹ce o jaki zasób (pokarm,
dziuple) to albo nastêpuje szybkie
i definitywne wyparcie s³abszego
konkurenta przez silniejszego, albo
nisze ekologiczne tych gatunków
musz¹ siê rozejæ (na przyk³ad
jeden gatunek bêdzie polowa³ na
Nornica ruda
owady du¿e, a drugi na ma³e). Te
Rys. Katarzyna Kubicka
twierdzenia nie wyjaniaj¹ jednak
wielu zjawisk i zachowañ zwierz¹t, które obserwujemy w przyrodzie. Nie udzielaj¹ odpowiedzi
na pytania postawione na wstêpie.
Szczegó³owe badania nad kilkoma takimi uk³adami konkurencyjnymi  prowadzone miêdzy
innymi w Polsce przez dr hab. Leszka Rychlika nad ryjówkowatymi  pokazuj¹ rzecz zaskakuj¹c¹.
Do ustalenia trwa³ego, choæ niezbyt pokojowego, status quo pomiêdzy gatunkami tworz¹cymi
dany zespó³ przyczynia siê kilka czynników. Po pierwsze wcale nisze ekologiczne, dajmy na to
nornicy i myszy lenej, nie musz¹ ró¿niæ siê znacznie w jakim aspekcie. Wystarczy, ¿e nisze te
bêd¹ ró¿niæ siê po troszeczku w wielu aspektach. I tak na przyk³ad mysz lena zjada nieco wiêcej
nasion i bezkrêgowców, a nornica nieco bardziej gustuje w zieleninie, mysz lena jest zwierzêciem
o aktywnoci nocnej ze szczytem w rodku nocy, a nornica jest zwierzêciem nocnym
najaktywniejszym po zmierzchu i przed
witem, mysz lena preferuje nieco suchsze
po³acie lasu, gdy nornica nieco wilgotniejsze
(co nie oznacza, ¿e nie spotykaj¹ siê na tym
samym terenie), mysz lena chêtnie siê
wspina, a nornica raczej nie, i tak dalej. Choæ
¿adna z tych ró¿nic nie jest sama w sobie
wystarczaj¹ca by rozdzieliæ te dwa
gatunki, to ich suma sprawia, ¿e w zasadzie
nie wchodz¹ sobie wzajemnie w paradê,
a ju¿ na pewno s³abszy konkurent (w tym
uk³adzie by³a by to nornica) nie musi
Ryjówka aksamitna
znikn¹æ. Po drugie na stra¿y wzajemnego
Rys. Wioleta Pu³a
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rozdzielania w takim uk³adzie konkurencyjnym stoi agresja. Tworzy siê po prostu hierarchia
dominacji  zwyk³ej fizycznej dominacji gatunków wiêkszych i silniejszych nad mniejszymi
i s³abszymi. Tak jak w grupach jednogatunkowych ustalona jest tak zwana kolejnoæ dziobania
(od dziobania siê kur na podwórku  one to w³anie by³y pierwszymi zwierzêtami, u których
zaobserwowano to zjawisko), która pozwala osobnikom silniejszym podchodziæ do karmnika
bez kolejki, tak w zespo³ach konkurencyjnych tworzy siê superchierarchia  superkolejnoæ
dziobania. To w³anie dziêki tej dominacji nornicy nie przyjdzie do g³owy by sw¹ najwiêksz¹
aktywnoæ realizowaæ w rodku nocy, to ona powoduje, ¿e dwie ryjówki wystêpuj¹ obok siebie
(jak najdos³owniej), a nie razem i to ona popycha bawo³y do nieuprzejmoci wobec stad gazel.
Wojciech K. Nowakowski
Katedra Zoologii AP
ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce

ZAGRO¯ONE CZAJKI NAD BUGIEM
Wiosna 2006 roku okaza³a siê dla mnie bardzo ³askawa. Mia³am mo¿liwoæ uczestniczenia
w projekcie badawczym pod tytu³em Czajka i rycyk, jako gatunki zwiêkszaj¹ce ró¿norodnoæ
zgrupowañ ptaków ³¹kowych poprzez swe zachowania antydrapie¿nicze, prowadzonym przez
dr Przemys³awa Chylareckiego z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Projekt by³
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Teren badañ zosta³ podzielony na
3 obszary, obejmuj¹ce wyznaczone powierzchnie w Dolinie Dolnego Bugu, Podlaskim Prze³omie
Bugu i Dolinie Dolnej Narwi. Badania trwa³y przez trzy kolejne lata i by³y prowadzone we
wspó³pracy z dr Piotrem Matyjasiakiem z Centrum Badañ Ekologicznych PAN w Dziekanowie
Lenym.
W tym roku ja zajmowa³am siê
obszarem w Dolinie Dolnego Bugu - od
Ma³kini do Serocka. Moim zadaniem by³o
wyszukanie kilku powierzchni badawczych,
czyli miejsc, gdzie gniazdowa³y ptaki,
a nastêpnie obserwowanie ich zachowañ
antydrapie¿niczych i systematyczne
kontrolowanie gniazd w celu uzyskania
informacji o sukcesie lêgowym. Mia³am do
dyspozycji urz¹dzenie GPS, dziêki któremu
mog³am odszukiwaæ te same gniazda szybko
i bez pos³ugiwania siê jakimikolwiek
znacznikami na terenie. Kontrole gniazd na
tych samych powierzchniach robi³am
regularnie, co kilka dni. Wybra³am sobie
siedem powierzchni, na których czajki
i rycyki gniazdowa³y osobno lub razem, ale
zawsze w kolonii. Choæ myla³am, ¿e ³atwo
Czajka
Rys. Eliza Wiszniewska
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bêdzie znaleæ takie powierzchnie, to jednak okaza³o siê inaczej. Na d³ugoci oko³o 100 km,
owszem, by³y interesuj¹ce miejsca, takie jak np.: podmok³e ³¹ki kone, murawy i ³¹ki spasane
przez byd³o i konie, odludne tereny wokó³ starorzeczy, ale wiele z nich wygl¹da³o na niemal
opustosza³e. Ptaki czasem tylko robi³y mi mi³¹ niespodziankê swoim pojawieniem.
Gdy nareszcie znalaz³am te siedem ró¿nych powierzchni, to i tak cieszy³am siê niezbyt d³ugo.
Na pocz¹tku badañ, w po³owie kwietnia, niektóre czajki mia³y ju¿ pe³ne zniesienia i inkubowa³y
jaja, a rycyki i krwawodzioby generalnie dopiero zaczyna³y sk³adaæ jaja. Zapowiada³o siê bardzo
obiecuj¹co, ale ju¿ na pocz¹tku maja ogarnê³o mnie przera¿enie. Niemal wszystkie gniazda,
i w dodatku na ka¿dej z powierzchni, zosta³y zniszczone przed zakoñczeniem wysiadywania.
Roz³upane, nadgryzione lub po prostu wybrane z gniazda jaja czêsto znajdowa³am porzucone to
tu, to tam, zwykle w promieniu kilku metrów obok macierzystego gniazda. Raz tylko zawini³a
woda, podtapiaj¹c gniazda rycyków po ulewie. Za g³ówne zniszczenia, moim zdaniem,
odpowiedzialne by³y wrony, nastêpnie lisy, ponadto kruki, sroki, ma³e ssaki. Po sposobie
zniszczenia jaja, odchodach lub w³asnych ladach rozpoznawa³am czasem to¿samoæ intruza.
Nieraz widzia³am na w³asne oczy kradzie¿e jaj przez wrony. Na jednej
z moich powierzchni przebywa³a regularnie para gniazduj¹ca w pobli¿u sporej kolonii czajek
i krawodziobów. W tej kolonii znalaz³am nawet trzy gniazda sieweczki obro¿nej. Zdawa³o mi
siê, ¿e wrony opracowa³y strategiê rabowania jaj i wyspecjalizowa³y siê w tym zajêciu. Niemal
podczas ka¿dej kontroli gniazd widzia³am sytuacje, jak jedna z nich wlatuje na powierzchniê,
kr¹¿y doæ nisko uwa¿nie wypatruj¹c czego w trawie, przy tym nie zra¿a siê wcale ci¹g³ymi
atakami zdesperowanych czajek. Po chwili l¹duje na ³¹ce i piechot¹ dociera do upatrzonego ju¿
gniazda, porywa jajo i zjada na miejscu albo w dziobie zanosi swoim pisklêtom. A czêsto dos³ownie
po paru minutach powtarza siê to znowu. Tê powierzchniê lubi³ te¿ odwiedzaæ lis. W rezultacie,
na niemal 30 znalezionych gniazd z pe³nymi zniesieniami, jestem pewna, ¿e pisklêta wysz³y
zaledwie z trzech z nich (na podstawie ladów w gniedzie i zachowañ ptaków). Sieweczkom
niestety siê nie uda³o i nie powtórzy³y ju¿ tam lêgów, w przeciwieñstwie do czajek
i krwawodziobów. Na pozosta³ych powierzchniach sukces lêgowy wygl¹da³ podobnie lub jeszcze
gorzej. Bior¹c pod uwagê powtórki lêgów
sumarycznie dla wszystkich powierzchni
osi¹gn¹³ mniej ni¿ 10%, (przez prosty
podzia³ liczby znalezionych gniazd i gniazd,
w których wyk³u³y siê pisklêta).
Najlepsz¹ powierzchni¹, pod tym
wzglêdem, dla czajek okaza³a siê niedu¿a,
regularnie wypasana ³¹ka/murawa,
w bezporednim s¹siedztwie zabudowañ
wiejskich. Z jednej strony oddzielona
brzegiem Bugu, z drugiej szos¹, wyda³a mi
siê w pewnym stopniu odizolowana. Nie
zauwa¿y³am tam ladów lisa, a nieliczne
wrony by³y s³abiej zainteresowane koloni¹.
Sukces lêgowy by³ na poziomie oko³o 20%.
Znalaz³am równie¿ kilka miejsc
Rycyk
Rys. Eliza Wiszniewska
z gniazdami ca³kiem odosobnionymi,
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w uk³adzie np.: dwie, trzy samice i jeden
samiec. Byæ mo¿e ten sposób gniazdowania
jest, wobec nat³oku drapie¿nictwa, bardziej
efektywny, ale mia³am za ma³o obserwacji,
¿eby to potwierdziæ. Kolonie s¹ ³atwiej
zauwa¿alne, bo ptaki zachowuj¹ siê doæ
g³ono i spektakularnie w pobli¿u swoich
gniazd. Byæ mo¿e stymuluje to inteligentne
wrony i lisy do powtarzania kradzie¿y na
tym samym obszarze.
Wyniki badañ nie s¹ jeszcze do koñca
opracowane i pewnie bêd¹ siê ró¿niæ od
podanych tu przeze mnie informacji. Bior¹c
pod uwagê powszechnie stosowan¹ metodê
Czajka odpêdza wronê
obliczeñ nad prze¿ywalnoci¹ gniazd do
Rys. Szymon Beuch
momentu wyklucia, tzw.: metodê Mayfielda
(na podstawie wyliczania dziennego prawdopodobieñstwa prze¿ycia, w oparciu o liczbê dni
ekspozycji danego gniazda), sukces lêgowy dla czajek wynosi trochê ponad 6%, natomiast dla
rycyków i krwawodziobów jest to mniej ni¿ 3%. Patrz¹c na te liczby, ³atwo przyznaæ, ¿e sytuacja
wygl¹da naprawdê le. Zauwa¿ono, ¿e tendencja spadkowa utrzymuje siê ju¿ od oko³o piêciu
lat. Podobnie jest w krajach zachodniej Europy. Czajki ¿yj¹ przeciêtnie ponad 5 lat i na razie
jeszcze nie widaæ drastycznej ró¿nicy w ich liczebnoci. Ponadto ³udz¹cy dla obserwatora mo¿e
byæ widok tych ptaków na przelotach. Gromadz¹ siê wówczas w du¿e stada, które trudno
przeoczyæ, wspólnie ¿eruj¹ i nocuj¹. Przemieszczaj¹ siê niespiesznie, a po drodze do³¹czaj¹ do
grupy osobniki z okolicy. M³odych ptaków odchowuje siê co roku jednak zbyt ma³o, by zapewniæ
przetrwanie populacji w przysz³oci.
Czajki i rycyki s¹ ptakami aktywnie broni¹cymi swego gniazda i terenu wokó³ niego
(u czajek jest to przeciêtnie oko³o 100 metrów). W razie ataku drapie¿nika staraj¹ siê go
przep³oszyæ, atakuj¹c go w locie, zwykle grupowo. Samiec, który chêtnie anga¿uje siê w takie
ataki, jest bardziej atrakcyjny dla samic. Zachowania antydrapie¿nicze sprawiaj¹, ¿e w bliskim
s¹siedztwie czajek i rycyków, czêsto w odleg³oci kilku do kilkunastu metrów, gniazduj¹ ptaki,
które z natury nie broni¹ swych gniazd, lecz staraj¹ siê je dobrze ukryæ. Przeprowadzane badania
mia³y za zadanie wykazaæ, ¿e zachodzi owa zale¿noæ. Z takiej ochrony w³asnego lêgu
korzystaj¹ chêtnie krwawodzioby, kszyki i sieweczki obro¿ne. Krwawodzioby s¹ bardzo czujne
i z regu³y jako pierwsze wypatruj¹ niebezpieczeñstwo. Zaczynaj¹ wówczas kr¹¿yæ nad terytorium,
dodatkowo g³ono i przenikliwie alarmuj¹ czajki lub rycyki, które przejmuj¹ inicjatywê i zabieraj¹
siê do odwa¿nego ataku, maj¹cego na celu przepêdzenie intruza z terytorium. Pamiêtam, ¿e
najtrudniej by³o mi znaleæ gniazda krwawodziobów, poniewa¿ s¹ one dobrze os³oniête od góry
nachylanymi przez ptaki db³ami trawy. Gniazdo czajki jest natomiast otwarte, a jaja nie s¹
os³oniête. Mimo to trudno je wypatrzyæ na murawie, b¹d nawet na go³ej ziemi z powodu
maskuj¹cego plamkowania, które upodabnia je do koloru pod³o¿a.
Dziêki uczestnictwie w tym projekcie zdoby³am du¿o nowej wiedzy i cennego dowiadczenia.
Jednak codziennoæ nie dawa³a mi powodów do radoci. Z podziwem obserwowa³am fantazyjne
loty tokowe i ciekawe konstrukcje gniazd, zaanga¿owanie i determinacjê czajek, rycyków i innych
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ptaków. Odlicza³am dni do koñca inkubacji i wyczekiwa³am razem z nimi na moment klucia.
Niestety w wiêkszoci przypadków nie dochodzi³o do tego upragnionego zdarzenia. Czasem
wydaje mi siê, ¿e pary, którym uda³o siê wyprowadziæ pisklêta z gniazd mia³y po prostu wiele
szczêcia. Mam nadziejê, ¿e wyniki badañ przyczyni¹ siê do opracowania sensownego planu
ochrony tych gatunków ptaków.
Ewa Kominek

AKCJA DZIERLATKA
Rok 2006 by³ drugim z kolei, w którym trwa³a Akcja Dzierlatka. Jej pocz¹tki siêgaj¹
koñca 2004 roku, kiedy to Mirek Rzêpa³a poprosi³ na forum internetowym o wszelkie informacje
na temat wystêpowania dzierlatki na Mazowszu. Mimo szerokiego odzewu, wiadomoci o jej
wystêpowaniu by³o niewiele i do tego by³y czêsto nieaktualne. Ogólnie mówi¹c panowa³a ogromna
niewiedza na temat wystêpowania dzierlatki, ¿eby nie powiedzieæ zupe³ny jej brak. Pad³a wtedy
propozycja, aby poszukaæ dzierlatki w swoich miastach. Od pocz¹tku w akcjê zaanga¿owany
by³ Grzegorz Lesiñski, który ze wzglêdu na ogromn¹ wiedzê i dowiadczenie sta³ siê naszym
specjalist¹. Grzegorz przygotowa³ krotk¹ instrukcjê jak i gdzie szukaæ dzierlatki. W ci¹gu tych
dwóch lat uda³o siê uczestnikom sprawdziæ kilka mazowieckich miast (Siedlce, Piaseczno
i okolice, £om¿ê, Ciechanów, Dzia³dowo, Skierniewice, £owicz, Radom oraz najbardziej
interesuj¹ce dzielnice Warszawy). Przychodzi³y równie¿ informacje z innych rejonów kraju.
Ja postanowi³em sprawdziæ, co s³ychaæ w kwestii dzierlatkowej w moim rodzinnym Radomiu.
Ale moja przygoda z dzierlatk¹ zaczê³a siê na warszawskim Bemowie. Tam w styczniu 2005
roku spotka³em swoj¹ pierwsz¹ przed supermarketem. Potem by³ krótki, pe³en pytañ kurs
u Grzegorza, niestety bez ptaków. No i pe³en ufnoci w swoje umiejêtnoci poszed³em na skróty
pisz¹c maile na ró¿ne ptasie fora z pytaniem, czy kto nie widzia³ i nie s³ysza³ dzierlatki
poszukiwanej w Radomiu i na Mazowszu. W ten sposób uda³o siê zdobyæ kilka kontaktów.
Niektóre z nich okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. Radom by³ istnym zag³êbiem dzierlatkowym!
W 2005 odnalaz³em cztery stanowiska z 11 parami oraz 3 z samotnymi (bez partnera/partnerki)
dzierlatkami. Uda³o siê zaobserwowaæ 11-13 m³odych. Natomiast w 2006, jeszcze wed³ug
niepe³nych danych (czêæ miasta sprawdza³ kolega), uda³o siê znaleæ 5 stanowisk
z prawdopodobnie 12 parami, 1 samotnym osobnikiem i 11 m³odymi. Poza tym na Mazowszu
uda³o siê zaobserwowaæ parê z jednym m³odym w Warszawie (2005, od 2006 roku zanik³o
ostatnie znane stanowisko), parê w £om¿y (2005), jednego osobnika w Dzia³dowie (2005)
i jednego prawdopodobnego osobnika pod Ciechanowem (2006).
Dzierlatki zrobi³y na mnie ogromne wra¿enie. S¹ bardzo proste do odnalezienia i obserwacji.
Praktycznie niep³ochliwe daj¹ siê podejæ nawet na kilkadziesi¹t centymetrów. Ju¿ na pocz¹tku
wiosny samce czêsto piewaj¹, a jak to bywa u skowronków jest to wspania³y piew. Osobicie
uwa¿am, ¿e jest to jeden z najpiêkniej piewaj¹cych ptaków w Polsce. S¹ to najró¿niejsze dwiêki
po³¹czone z gwizdami i mas¹ naladownictw. G³ówny motyw przypomina trochê piew skowronka
polnego, jednak bez tego twardego r. Samiec potrafi wielokrotnie w ci¹gu dnia piewem
oznaczaæ swoje terytorium, robi¹c kilkunastominutowe ci¹gi zawisów w locie, lub korzystaæ
z dachów, s³upów, ogrodzeñ czy choæby wystaj¹cych z ziemi i trawy kamieni.
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Stanowiska dzierlatki w Radomiu to g³ównie osiedla mieszkaniowe (blokowiska) granicz¹ce
z otwartymi terenami. Nie mo¿e byæ na nich za du¿o drzew i krzewów, na których zreszt¹ jeszcze
nie widzia³em nigdy siedz¹cej dzierlatki. Na terenach lêgowych bardzo czêsto znajduj¹ siê szko³y
z boiskami i mas¹ wydeptanych cie¿ek, budowane kocio³y, dzikie parkingi na trawnikach czy
markety spo¿ywcze. Bardzo czêsto ptakiem towarzysz¹cym dzierlatce jest bia³orzytka. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e bia³orzytka jest liczniejsza i bardziej rozpowszechniona. Jej obecnoæ nie
wiadczy o tym, ¿e spotkamy równie¿ dzierlatki. Podczas swoich poszukiwañ odnalaz³em tylko
jedn¹ parê dzierlatek poza osiedlem mieszkaniowym. Przebywa³a w rejonie stacji benzynowej
przy rondzie, w obrêbie miêdzynarodowej trasy E-7, a jej gniazdo znajdowa³o siê na pasie zieleni
odgradzaj¹cej jezdniê w odleg³oci nieca³ego metra od kó³ przeje¿d¿aj¹cych samochodów. Nie
przeszkodzi³o to wcale dzierlatkom wyprowadziæ dwójkê m³odych. Inna ciekawostka to moja
ulubiona, wspaniale wspó³pracuj¹ca para z osiedla Prêdocinek. Dzierlatki z tego stanowiska
staj¹ siê ju¿ nawet s³awne - zim¹ pokazywa³em je nawet turycie z Niemiec. Para ta w 2005 roku
wyprowadzi³a dwa udane lêgi (trójkê i dwójkê). W 2006 roku mia³y trójkê m³odych. Niestety
podczas koszenia trawy, mimo poinformowania mnie, ¿e teren z gniazdem nie bêdzie wykaszany,
zginê³a dwójka. Jedno martwe znalaz³em. Zabrak³o dos³ownie dwóch-trzech dni do szczêliwego
opuszczenia gniazda. Podobn¹ sytuacjê stwierdzi³em na osiedlu Po³udnie, gdzie zosta³a skoszona
trawa na terenie z gniazdem, w którym by³y cztery jaja. Nie zosta³y one uszkodzone, ale lêg
zosta³ porzucony.
Inaczej sytuacja mia³a siê z inn¹ par¹ na tym samym osiedlu i gniazdem z piêcioma jajami.
Zaraz po odnalezieniu gniazda spotka³em pracowników firmy wykaszaj¹cej. Dowiedzia³em siê,
¿e ten teren bêdzie w najbli¿szych dniach koszony.
Porozmawia³em, wiêc z kierownikiem. Wskaza³em mu
oraz oznaczy³em palikiem gniazdo i uzgodni³em
pozostawienie nieskoszonych kilku metrów
kwadratowych.
Poinformowa³em
równie¿
zleceniodawcê prac, czyli spó³dzielniê mieszkaniow¹,
o zaistnia³ej sytuacji. Efekt jest taki, ¿e po kilkunastu
dniach obserwowa³em jak na w³asnych nogach gniazdo
opuci³o piêæ licznych i bardzo g³odnych m³odych.
Gniazda dzierlatek na osiedlach mieszkaniowych
znaleæ mo¿na miêdzy blokami na trawnikach i ró¿nego
rodzaju nieu¿ytkach. Ptakom wcale nie przeszkadzaj¹
t³umy przechodniów, dzieci graj¹ce w pi³kê czy
puszczane luzem psy. Nieraz widzia³em jak doros³e
odwodzi³y od gniazda psy, które zbyt blisko podesz³y,
ale one nawet nie zwraca³y na to uwagi i przechodzi³y
dalej. Dzierlatki natychmiast wraca³y do codziennych
obowi¹zków. Czêsto obserwowa³em jak szybko ucieka³y
spod nóg przechodnia lub przed pi³k¹, ¿eby po chwili
wróciæ do wykopywania z ziemi w tym samym miejscu
robaka. Nigdy nie zapomnê wyrazu twarzy ludzi
w samochodzie stoj¹cym na parkingu, gdy metr od szyby
Dzierlatka
jedno z rodziców niczym mig³owiec zawisa³o
Rys. Katarzyna Kubicka
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w powietrzu ¿eby celnie wyl¹dowaæ z kawa³kiem pieczywa dla swojego potomstwa. Na mnie
najwiêksze wra¿enie zrobi³a jednak pi¹tka dzierlatek, która ostatniej zimy przebywa³a, mimo
silnego i zimnego wiatru, na dachu sklepu, korzystaj¹c bardzo inteligentnie z umieszczonych
tam wentylatorów. One mia³y tam po prostu centralne ogrzewanie.
Takie historie mo¿na mno¿yæ. Zachêcam, wiêc do poszukiwania dzierlatek w swoich
miastach. S¹ one jednymi z najrzadszych lêgowych ptaków na Mazowszu, ale przy odrobinie
szczêcia mog¹ dostarczyæ wielu niezapomnianych wra¿eñ. O naszych poszukiwaniach mo¿ecie
poczytaæ na forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=93. Znajdziecie te¿ tam rady, jak i gdzie szukaæ
dzierlatek.
W akcji uczestniczyli: Echem, Marcin Klisz, Grzegorz Lesiñski, Sebastian Menderski,
Merops, Miros³aw Rzêpa³a, £ukasz Stêpieñ. Dziêkujê równie¿ wszystkim uczestnikom forum
internetowego za informacje i wskazówki.
Norbert Mital

TRUDNE JEST ¯YCIE ENTOMOLOGA
Wszêdobylskie owady dla jednych s¹ utrapieniem, dla innych s¹ zupe³nie obojêtne.
Wykorzystujemy ich pracowitoæ do zaspokojenia w³asnych potrzeb, ale równie¿ stanowi¹ obszar
pasji wielu ludzi, którzy potrafi¹ powiêciæ niemal ca³e ¿ycie dla zg³êbiania wiedzy o ich biologii.
Prace zwi¹zane z obserwacj¹ owadów prowadzone s¹ g³ównie w terenie, lecz wiele godzin zajmuje
preparatyka i póniejsze etykietowanie oraz oznaczanie gatunków.
Ró¿norodnoæ wystêpuj¹ca w wiecie szecionogów czêsto zauwa¿alna jest na pierwszy
rzut oka. Nie sposób pomyliæ motyla z wa¿k¹ czy chrz¹szczem, ale gdy zag³êbiamy siê
w szczegó³y okazuje siê, ¿e nawet najlepsi specjalici maj¹ du¿e k³opoty z prawid³owym
oznaczeniem gatunków ró¿ni¹cych siê od siebie czêsto ma³o zauwa¿alnymi cechami. Oznacza
to, ¿e aby dobrze poznaæ entomofaunê badanego obszaru musz¹ byæ pobierane próbki materia³u
do póniejszego opracowania. I w tym w³anie momencie zaczynaj¹ siê schody mog¹ce
doprowadziæ do konfliktu z prawem, które bierze pod ochronê ca³kiem pokan¹ listê owadów,
maj¹c¹ tendencjê do powiêkszania siê. Z³apanie owada z wykazu bez odpowiednich pozwoleñ
mo¿e mieæ niemi³e zakoñczenie, a zdarza siê, ¿e czasem zupe³nie niewiadomie w naszych
próbkach znajd¹ siê owady podlegaj¹ce ochronie, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Nie ka¿dy
jest specjalist¹ od urodzenia, a pasje poznawania przyrody rozpoczynaj¹ siê ju¿ w m³odym wieku
i nie sposób wyeliminowaæ pomy³ek. Ka¿dy entomolog tworzy zbiór porównawczy, który pozwala
przez lata rozwijaæ wiedzê o systematyce owadów.
Co zrobiæ by mo¿na by³o rozwijaæ zainteresowania i nie wchodziæ w konflikt z prawem?
Jakie mo¿na wypracowaæ metody na przysz³oæ by pogodziæ rozwój zdobywanej wiedzy i nie
zostaæ sklasyfikowanym jako przestêpca? Przecie¿ najlepsi specjalici zajmuj¹cy siê owadami
w zdecydowanej wiêkszoci s¹ pasjonatami i to co robi¹ jest radoci¹ ich ¿ycia. Wywodz¹ siê
z m³odych i wra¿liwych na otaczaj¹c¹ nas przyrodê ludzi, którzy zanim zostali naukowcami lub
zaawansowanymi hobbystami biegali z siatkami po lesie i ³apali wszystko co siê rusza, odkrywaj¹c
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za ka¿dym razem nowe, niewidziane dot¹d przez siebie ¿yj¹tka. Je¿eli ten ³añcuch przerwiemy
zniechêcaj¹c m³odzie¿ do ³apania owadów, to którego dnia obudzimy siê ze wiadomoci¹, ¿e
trudno bêdzie znaleæ kogo, kto nam powie, jak dla przyk³adu wygl¹da chrab¹szcz majowy czy
biegacz fioletowy, i który jest potencjalnym szkodnikiem, a który po¿ytecznym i do tego
chronionym gatunkiem. Czy spo³eczeñstwu op³aca siê utrata kadr w przysz³oci?
Rodzi siê wiêc kolejne pytanie, czy doprowadzaj¹c do takiego stanu rzeczy bêdziemy w stanie
okreliæ, jak wygl¹daj¹ gatunki owadów, które chronimy, skoro nikt nie bêdzie potrafi³ ich
rozpoznaæ, i jakie skutki przyniesie ochrona, skoro bez specjalistów nie bêdziemy w stanie zrobiæ
odpowiednich pomiarów? Spo³eczne przyzwolenie na zabijanie owadów pozwala nam
rozdeptywaæ je na drogach i cie¿kach tak na wszelki wypadek, poniewa¿ mog¹ ugryæ, b¹d
dla przyk³adu budz¹ w nas odrazê. Ponadto rozje¿d¿amy je niewiadomie naszymi samochodami,
rozbijaj¹ siê o szyby, przylatuj¹ do ulicznych lamp i czêsto koñcz¹ tu ¿ywot. Wycinamy zgodnie
z prawem lasy, dokonujemy oprysków, prowadzimy zabiegi na u¿ytkach rolnych. Czy kto siê
zastanowi³, jak¹ iloæ owadów i zwierz¹t zajmuj¹cych wy¿sz¹ pozycjê w systematyce ginie
z tego powodu? Jaki u³amek promila tych szkód mog¹ spowodowaæ entomolodzy?
W wymienionych przypadkach mo¿emy czuæ siê bezkarni, ale co innego, gdy owady
spreparujemy i umiecimy w gablotce. Gdyby choæ jeden egzemplarz by³ gatunkiem chronionym,
wówczas nasz pieczo³owicie tworzony zbiór stanie siê dowodem rzeczowym przeciwko nam,
nawet jeli bêdzie to okaz, który zosta³ znaleziony w naturze jako martwy, b¹d by³y to jego
szcz¹tki.
Chronimy owady z uwagi na ich po¿ytecznoæ i rzadkoæ wystêpowania. Kurcz¹ce siê obszary
dzikiej przyrody zmniejszaj¹ drastycznie ich populacje i nic dziwnego, ¿e szczególnie zagro¿one
zabezpiecza ustawa, ale bierna ochrona sprowadzona do zapisów prawnych nie na wiele siê zda
bez wsparcia organizacji przyrodniczych i zapaleñców, którzy czêstokroæ, na zasadzie
wolontariatu, chêtnie przy³¹cz¹ siê do zaproponowanego programu. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e zapaleñców nie wemiemy z kosmosu. Musz¹ byæ stworzone mo¿liwoci rozwoju
zainteresowañ wiatem owadów u m³odych ludzi nie skrêpowane strachem przed
egzekucj¹ karn¹.
Wszyscy wiemy, ¿e naturalny
i zrównowa¿ony ekosystem sam
najlepiej chroni swoje zasoby.
Chroñmy wiêc ekosystemy, a nie
poszczególne gatunki owadów. Jak
mo¿na utrzymaæ zagro¿onego
kozioroga dêbosza, gdy z lasów
wycina siê w sposób rabunkowy stare
dêby, w których siê rozwija? Czy
od³owienie jednego b¹d kilku
osobników co zmieni? Czy uda siê
chroniæ niedwiedzie w parku
miejskim? Mo¿emy pisaæ ustawy
i postawiæ dziesi¹tki stra¿ników,
a i tak fina³u mo¿emy siê domylaæ.
Rys. Katarzyna Kubicka
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Jak ustosunkowaæ siê do ochrony takich zwierz¹t jak ¿ubry, które s¹ chronione, a jednoczenie
za odpowiedni¹ cenê mo¿na sobie bezkarnie do nich postrzelaæ. Mo¿emy równie¿ ³apaæ ryby jak
zap³acimy za pozwolenia.
Mo¿e równie¿ na zbieranie owadów nale¿y wystawiaæ p³atne zezwolenia? Czy jest to dobre
rozwi¹zanie? Tego nie wiem, ale jest to zawsze jakie rozwi¹zanie, na temat którego mo¿na
podyskutowaæ. Niemniej mog¹ pojawiæ siê g³osy, ¿e handlarze bêd¹ bezkarnie i masowo
wy³apywaæ co bardziej atrakcyjne gatunki owadów by je póniej sprzedaæ. Trudno siê z tym
pogl¹dem nie zgodziæ, ale jest równie¿ i na to rada. Wiêkszoæ interesuj¹cych gatunków owadów
mo¿na w kontrolowany sposób rozmna¿aæ, a takie rozwi¹zanie pozwala na odbudowanie
uszczuplonych populacji oraz odpowiedzieæ na tzw. zapotrzebowanie rynku. Je¿eli zniknie czar
owocu zakazanego nie bêdzie pokusy wy³apywania cennych gatunków do celów handlowych
z uwagi na brak op³acalnoci takiego procederu. Takie programy s¹ mo¿liwe do zrealizowania
niskimi nak³adami przy pomocy tzw. ruchów oddolnych, czyli sympatyków przyrody, mog¹cych
uczestniczyæ w proponowanym rozwi¹zaniu. To zysk dla rodowiska i Pañstwa. Przytoczone
rozwi¹zanie jest stosowane z dobrym skutkiem w jak¿e dla nas egzotycznym Ekwadorze, gdzie
podobnym programem objêto zagro¿one wymarciem kajmany. Có¿ z tego, ¿e s¹ pod ochron¹
skoro Indianie i tak wy³apuj¹ je dla miêsa i cennych skór. Program polega wiêc na rozmna¿aniu
kajmanów w niewoli na prywatnej farmie. Po wylêgu m³ode osobniki s¹ dokarmiane do momentu,
a¿ uzyskaj¹ wymiary pozwalaj¹ce na bezpieczny powrót do rodowiska naturalnego.
Wypuszczanie m³odych gadów odbywa siê w asycie przedstawiciela administracji rz¹dowej
wed³ug ustalonego podzia³u, czyli po³owa gadów uzyskuje wolnoæ, druga po³owa pozostaje do
dyspozycji w³aciciela farmy. Los drugiej po³owy jest przes¹dzony, ale dziêki tej strategii pañstwo
praktycznie, bez ponoszenia nak³adów, odbudowuje populacjê tych osobliwych zwierz¹t. Czy
jest to dobre rozwi¹zanie do zastosowania w Polsce? Czy mo¿na je zastosowaæ równie¿ do
innych grup zwierz¹t a mo¿e i rolin? Ekonomia mówi tak, ale... problem jest o wiele bardziej
z³o¿ony i pozostawiam go Pañstwu do przemylenia.
Krzysztof £o

Z ¯YCIA PAJ¥KÓW
Ciep³e, letnie poranki sprzyjaj¹ obserwacjom przebogatego wiata bezkrêgowców.
Szczególnie ciekawym miejscem s¹ ³¹ki nadrzeczne z mas¹ rolinnoci porastaj¹cej brzegi. Mimo
ogromnej ró¿norodnoci wszelkiego rodzaju lataj¹cych czy biegaj¹cych bezkrêgowych stworów,
które na ka¿dym kroku obwieszczaj¹ swoj¹ obecnoæ ró¿nymi odg³osami oraz natrêctwem, moja
uwaga by³a skupiona na jednej grupie, a mianowicie na paj¹kach. Przeszukuj¹ce pobliskie zarola
natkn¹³em siê na ciekawe sytuacje.
Baldaszkowaty kwiatostan jednej z rolin skrywa³ sekret dramatu mi³osnego pewnego samca
paj¹ka, który wêdruj¹c w poszukiwaniu samicy swojego gatunku w celu spe³nienia powinnoci
swojego istnienia, natkn¹³ siê na g³odn¹ i zdesperowan¹ samicê innego gatunku, która bez wahania
u¿y³a swoich zabójczych szczêkoczu³ek w celu pochwycenia a nastêpnie po¿arcia pechowca.
Kanibalizm seksualny jest czêsto spotykany w wiecie paj¹ków i odnosi siê raczej do osobników
tego samego gatunku, ale tu nast¹pi³a konfrontacja dwóch odrêbnych gatunków, co raczej
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wyklucza to zjawisko. Chocia¿
po¿ywny pokarm na pewno bêdzie
wykorzystany do produkcji jaj,
co sprawia ze mo¿na by nad
tym podyskutowaæ. Nieszczêliwym
kochankiem okaza³ siê paj¹k
kwadratnik
Tetragnatha
sp.
Wyd³u¿one cia³o i odnó¿a a tak¿e
pokane szczêkoczu³ki pozwalaj¹
odró¿niæ bezb³êdnie tê grupê paj¹ków
od innych, morderczyni za okaza³a
Kwadratnik
siê przedstawicielem paj¹ków
Rys. Wioleta Pu³a
krabokszta³tnych
Thomisidae,
a mianowicie piêkny okaz Misumenops tricuspidatus. Oliwkowozielony g³owotu³ów oraz szerokie
odnó¿a a tak¿e bia³y trapezowaty odw³ok z czerwonymi wzorami bezsprzecznie wiadczy³y, ¿e
to ten gatunek.
Jej szczêkoczu³ki tkwi³y g³êboko w odw³oku samca pompuj¹c jad oraz soki trawienne
w celu przekszta³cenia trzewi ofiary w po¿ywn¹ papkê. Sytuacja taka jest czêsto spotykana
w wiecie paj¹ków. Te bezwzglêdne drapie¿niki nie przepuszcz¹ ¿adnej okazji do po¿ywnego
posi³ku. Kanibalizm jest nieodzownie zwi¹zany z cyklem ¿ycia wielu gatunków paj¹ków i nie
tylko. Paj¹ki zjadaj¹ inne paj¹ki, samice samce a mo¿e zdarzyæ siê i na odwrót. U niektórych
gatunków czêsto podczas kopulacji samiec pozwala siê po¿reæ samicy wnosz¹c swój ostatni
wk³ad w rozwój potomstwa i przetrwanie gatunku. Przytoczona sytuacja wiadczy, ¿e wk³ad ten
niekoniecznie musi siê odnosiæ do w³asnego gatunku.
Pawe³ Kulesza

TERENY PODMOK£E MPK  ZAGRO¯ONA
PER£A MAZOWSZA
Mazowiecki Park Krajobrazowy, utworzony na prze³omie lat 1986/1987, charakteryzuje siê
du¿ymi walorami przyrodniczymi, a uwzglêdniaj¹c jego czêciowe po³o¿enie w granicach
administracyjnych Warszawy, mo¿na go uznaæ za swego rodzaju ewenement. Krajobraz tworzony
przez ci¹gi wydm i bagien, u³o¿onych równolegle do doliny Wis³y, oraz obecnoæ najwiêkszego
torfowiska Mazowsza, jakim jest Bagno Ca³owanie, powoduj¹, ¿e Park wykorzystywany jest
nie tylko w celach rekreacyjnych, ale coraz czêciej równie¿ edukacyjnych. MPK wchodzi
w sk³ad piercienia lasów otaczaj¹cych Warszawê  razem z Kampinoskim Parkiem Narodowym,
Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym i lasami Rembertowsko-Okuniewskimi dostarczaj¹ stolicy
wie¿e powietrze tworz¹c jednoczenie element korytarza migracyjnego - ostoi licznych gatunków
zwierz¹t i rolin.
W krajobrazie rodkowej Polski dominuj¹ torfowiska niskie, które powstawa³y przewa¿nie
w dolinach rzecznych lub wokó³ jezior i które zasilane s¹ wodami podziemnymi, bogatymi
w substancje od¿ywcze. Tzw. torfowiska wysokie, zasilane w znacznej czêci wodami opadowymi,
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ubogimi w sk³adniki mineralne, wystêpuj¹
rzadziej, z regu³y na wododzia³ach,
pomiêdzy wydmami lub na równinach
z nieprzepuszczalnymi warstwami utworów
w pod³o¿u.
Rola mokrade³ jest niezwykle wa¿na dla
prawid³owego funkcjonowania przyrody.
Prócz gromadzenia wody i zwiêkszania
retencji wód powierzchniowych oraz
gruntowych, bagna s¹ miejscami akumulacji
wêgla organicznego (poprzez wi¹zanie
znacznych iloci CO 2), zwi¹zków azotu,
potasu czy fosforu. Stanowi¹ barierê dla wielu
zwi¹zków chemicznych rozpuszczonych
w wodach, m.in. manganu, siarki czy metali
ciê¿kich. W torfie zapisane s¹ lady
minionych epok. Badaj¹c obumar³e szcz¹tki
rolinne mo¿emy okreliæ panuj¹ce niegdy
Czajka
warunki klimatyczne, a nawet stosunkowo
Rys. Lucyna Ska³a
dok³adnie opisaæ wystêpowanie lokalnych
kataklizmów, takich jak po¿ary czy powodzie. Torfowiska tworz¹ te¿ unikaln¹ strukturê
krajobrazu, zapewniaj¹c specyficzny mikroklimat i umo¿liwiaj¹c prze¿ycie wyspecjalizowanym
gatunkom rolin i zwierz¹t.
W ostatnich latach wiêkszoæ mokrade³ w rodkowej Polsce zosta³a przekszta³cona
w wysokoproduktywne ³¹ki, co doprowadzi³o do znacznego
zmniejszenia ró¿norodnoci biologicznej. Do nielicznych i wci¹¿
jeszcze stosunkowo dobrze zachowanych torfowisk nale¿¹ obiekty
znajduj¹ce siê w lasach i charakteryzuj¹ce siê ombrogenicznym typem
zasilania (wodami opadowymi).
Mazowiecki Park Krajobrazowy obejmuje fragment pasa
wydmowego ci¹gn¹cego siê na odcinku prawie 100 km, od Wilgi po
Zegrze, po³o¿onego równolegle do doliny Wis³y. Wydmy powstawa³y
tu wzd³u¿ p³yn¹cych rzek i strumieni od momentu ust¹pienia lodowca
a¿ do pónego holocenu, kiedy to lodowiec przesun¹³ siê dalej na
pó³noc powoduj¹c spadek poziomu wód, co doprowadzi³o do
porzucenia przez cieki dolin rzecznych. Pod wp³ywem
przewa¿aj¹cych zachodnich wiatrów, z piasków rzecznych powsta³y
wydmy paraboliczne, które po po³¹czeniu siê maj¹ nieraz d³ugoæ
przekraczaj¹c¹ 8 km i wysokoæ dochodz¹c¹ do 30 m.
W bezodp³ywowych zag³êbieniach pomiêdzy wydmami, gdzie
poziom wód gruntowych uk³ada³ siê p³ytko, wykszta³ci³y siê
niewielkie z regu³y torfowiska, zasilane w przewa¿aj¹cej mierze
wodami opadowymi. Torfowiska te, ze wzglêdu na niedostêpnoæ
We³nianka w¹skolistna
a zatem i niewielk¹ przydatnoæ obszaru dla rolnictwa, objête by³y
Rys. Marcin Ilczuk
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jedynie gospodark¹ len¹. Presja cz³owieka polega³a
g³ównie na wycinaniu i przebudowie drzewostanu,
zalesianiu, melioracji oraz eksploatacji torfu. W ostatnich
latach pojawi³y siê inne zagro¿enia, takie jak zamiecanie,
zarówno substancjami organicznymi, pochodz¹cymi
z gospodarstw rolnych, jak i nieorganicznymi (w tym
substancjami niebezpiecznymi), rozje¿d¿anie samochodami
terenowymi czy planowana modernizacja i budowa nowych
dróg i autostrad.
Mimo wymienionych zagro¿eñ i przekszta³ceñ wiele
torfowisk zachowa³o siê w dobrym stanie, a kilka z nich
objêto ochron¹ rezerwatow¹. S¹ to m.in. uroczyska: Czarci
Dó³, Bocianowskie Bagno i Szerokie Bagno,
z chronionymi gatunkami: rosiczk¹ okr¹g³olistn¹,
p³ywaczem zwyczajnym, bagnem zwyczajnym, czy
kilkoma gatunkami torfowców. Z rzadszych na Mazowszu
gatunków wymieniæ mo¿na jeszcze sit bulwkowaty, sit
cienki oraz przygie³kê bia³¹.
Rosiczka okr¹g³olistna
Na obszarze MPK w latach szeædziesi¹tych stwierdzono
Rys. Sylwia Ilczuk
tak¿e wystêpowanie rosiczki poredniej oraz wid³aczka
torfowego; niestety na wskazanych stanowiskach oba gatunki nie s¹ ju¿ notowane, co wskazuje
na istotne zmiany zachodz¹ce w systemie przyrodniczym.
Stan awifauny MPK jest s³abo rozpoznany. Mokrad³a s¹ ostoj¹ licznych na tym terenie ³osi.
Wystêpuje tu tak¿e ¿mija zygzakowata w ró¿nych odmianach barwnych.
W po³udniowej czêci Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (na po³udnie od Celestynowa)
znajduje siê ponad dziewiêædziesi¹t ródlenych torfowisk ró¿nej wielkoci  najmniejsze maj¹
powierzchniê kilku arów, najwiêksze kilku hektarów. W ramach dzia³añ Stowarzyszenia Chroñmy
Mokrad³a i przy wspó³pracy Nadlenictwa Celestynów powsta³ pilota¿owy projekt ochrony
czynnej ródlenych mokrade³ i zwiêkszania retencji wodnej na obszarze tego kompleksu lenego.
Finansowanie projektu zapewnione zosta³o ze rodków Fundacji EkoFundusz.
Projekt obejmie zasiêgiem trzy torfowiskowe rezerwaty przyrody: Czarci Dó³, Szerokie
Bagno oraz Bocianowskie Bagno, które mimo zaobserwowanych negatywnych zjawisk
wskazuj¹cych na przesuszenie obszaru,
takich jak gradacje szkodników,
mineralizacja wierzchnich warstw
gleby, zmiany sk³adu gatunkowego
drzewostanu i runa, czy zanik lub
ograniczanie zasiêgu p³ytkich
zbiorników wodnych, nadal stanowi¹
wartociowe ostoje przyrody.
Dzia³ania
renaturyzacyjne
obejmowaæ bêd¹ m.in. budowê
9 progów piêtrz¹cych reguluj¹cych
Gniazdo ¿urawia
wielkoæ i spowalniaj¹cych odp³yw
Rys. Marcin Ilczuk
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w rowach melioracyjnych odwadniaj¹cych torfowiska oraz usuniêcie podrostu brzozy i wierzby,
które pojawi³y siê w suchych latach, a które dzia³aj¹ obecnie jak pompy ss¹ce wyparowuj¹ce
wodê z mokrade³. Ponadto zaplanowano budowê cie¿ki edukacyjnej o d³ugoci ok. 100 m na
jednym z torfowisk wysokich.
Powy¿sze dzia³ania pomog¹ przede wszystkim zwiêkszyæ zasoby wodne poprzez
spowolnienie odp³ywu i zachowanie b¹d odtworzenie obiektów torfowiskowych, a tak¿e
zapewni¹ odpowiednie uwilgotnienie wybranych siedlisk hydrogenicznych, dziêki czemu
stworzona zostanie szansa na przetrwanie dla zagro¿onych obecnie gatunków rolin i zwierz¹t.
O postêpie prac i ewentualnym rozszerzeniu dzia³añ, które obecnie s¹ na etapie konsultacji
miêdzy potencjalnymi partnerami, bêdê informowa³ na bie¿¹co.
Filip Jarzombkowski
Stowarzyszenie Chroñmy Mokrad³a

POLSKIE BAGNA NIE TYLKO DLA POLAKÓW 
MIÊDZYNARODOWA WYCIECZKA
POKONFERENCYJNA NA MOKRAD£A POLSKI
Pod koniec sierpnia, po konferencji o Renaturyzacji Ekologicznej (Greifswald, 21-25.08.
2006) odby³ siê wyjazd studyjny po Polsce Zrównowa¿one u¿ytkowanie i renaturyzacja torfowisk
w Polsce, organizowany przez Stowarzyszenie Chroñmy Mokrad³a. Wziê³o w nim udzia³
27 osób z 10 pañstw. Trasa wycieczki rozpoczê³a siê w zachodniej Polsce, gdzie Robert Stañko
z Klubu Przyrodników oprowadzi³ uczestników po kilku torfowiskach ba³tyckich, objêtych
projektem ochrony czynnej. Nastêpne dni up³ynê³y na przybli¿eniu uczestnikom sposobów
rolniczego wykorzystania torfowisk w Polsce i mo¿liwoci ich zrównowa¿onego u¿ytkowania.
Z intensywnie u¿ytkowanych rolniczo torfowisk w Dolinie Noteci przenielimy siê do wschodniej
Polski, gdzie pierwotne ekosystemy torfowisk
w Dolinie Rospudy moglimy porównaæ z byæ
mo¿e równie cennymi, lecz zale¿nymi od
gospodarki cz³owieka ³¹kami biebrzañskimi.
Wizyty na Bagnie Wizna i torfowisku
Ca³owanie w ostatnich dniach wyjazdu by³y
okazj¹ do dyskusji na temat ró¿nych stopni
degradacji torfowisk, metod ich renaturyzacji
oraz celowoci melioracji wodnych na
potrzeby rolnictwa, a tak¿e analizy jej z³ych
przyk³adów.
Renaturyzacja torfowisk jest w Polsce
dziedzin¹ wci¹¿ raczkuj¹c¹, nie moglimy
zatem zaprezentowaæ uczestnikom wielu
profesjonalnie odtworzonych obiektów.
Trasa wycieczki
Zachowanie tych ekosystemów w naszym
kraju, w porównaniu z krajami Europy
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zachodniej, jest jednak nieporównywalnie
lepsze. Nawet bioró¿norodnoæ intensywnie
u¿ytkowanych ³¹k w Dolinie Noteci
zachwyca³a bogactwem gatunków gin¹cych
w Niemczech czy Francji, a w Polsce nadal
doæ pospolitych. Czêstym wnioskiem
z dyskusji w terenie by³a wiêc koniecznoæ
zachowania istniej¹cego stanu wiêkszoci
odwiedzonych miejsc zamiast kosztownego
i czêsto niemo¿liwego odtwarzania stanu
pierwotnego.
Najwiêksze wra¿enie na uczestnikach
wycieczki zrobi³a dolina Rospudy.
£o
W imieniu Zarz¹dów SER-Europe (Society
Rys. Wioleta Pu³a
for Ecological Restoration) i IPS
(International Peat Society), których cz³onkowie brali udzia³ w wyjedzie, sformu³owali oni
apel do rz¹du polskiego o ochronê doliny i zaniechanie planów jej przeciêcia przez obwodnicê
Augustowa. W pimie znalaz³ siê m.in. argument, ¿e dla osób zajmuj¹cych siê renaturyzacj¹
torfowisk ekosystemy w dolinie to najlepiej obecnie znany obszar referencyjny, którego
odtworzenie by³oby bardzo kosztowne, a prawdopodobnie niemo¿liwe. W rezolucji znalaz³a siê
te¿ propozycja wykorzystania gruntów wykupionych pod budowê drogi na utworzenie na tym
terenie rezerwatu przyrody. Treæ listu uka¿e siê wkrótce w portalu Bagna.pl
Paulina Dzier¿a
Stowarzyszenie Chroñmy Mokrad³a

ZGRZYTY W NATURZE
No i sta³o siê. Wszyscy, którzy myleli, ¿e wst¹pienie do Unii Europejskiej przyniesie same
radoci i ¿adnych obowi¹zków w³anie siê zawiedli. Nasza akcesja poci¹ga za sob¹ szereg
powinnoci i zobowi¹zañ, z których prêdzej czy póniej bêdziemy rozliczani. Dotyczy to nie
tylko sfer gospodarczych czy spo³ecznych. W tematyce przyrodniczej musimy realizowaæ program
NATURA 2000, który dotyczy wszystkich pañstw cz³onkowskich. To, ¿e projekt ten bêdzie
sukcesywnie wdra¿any wiadomo by³o od doæ dawna, lecz szczególnie siê tym nie przejêto.
Dopiero ostatnio zainteresowano siê tematem w obliczu gro¿¹cych nam dotkliwych kar
finansowych.
Pierwsze niedoci¹gniêcia da³y siê zauwa¿yæ na samym pocz¹tku. Za³¹cznik do tzw. Dyrektywy
Siedliskowej proponowany przez Uniê zawiera³ m. in. listê gatunków szczególnie cennych
i chronionych. Wykaz ten nie uwzglêdnia³ specyfiki przyrodniczej naszego kraju i niektóre zawarte
w nim gatunki rolin i zwierz¹t z naszego punktu widzenia by³y dyskusyjne. Nasz¹ reakcj¹ na to
by³o dopisanie kolejnych gatunków do tej listy. Niestety w toku dalszych przewidzianych dzia³añ
powinnimy zaproponowaæ dla nich strefy ochronne, czego nie uczynilimy! Wysz³o na to, ¿e
sami sk³adamy okrelone deklaracje i albo nie rozumiemy z czym to siê wi¹¿e, albo to zupe³nie
lekcewa¿ymy. Ponadto nasze przepisy ochrony przyrody wci¹¿ nie s¹ spójne z prawem unijnym,
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a to tak¿e powa¿ny powód, by nas ukaraæ. Zaproponowana przez
nas sieæ obszarów NATURA 2000 jest tak¿e daleko
niewystarczaj¹ca w stosunku do tego, co zobowi¹zalimy siê
zrobiæ. Z powy¿szych przyczyn Komisja Europejska wszczê³a
odpowiednie prawne procedury, które maj¹ na celu postawienie
Polski przed Trybuna³em Sprawiedliwoci Wspólnot
Europejskich za ra¿¹ce ³amanie unijnych praw dotycz¹cych
ochrony przyrody.
Ponadto wyranie zaznaczona w doktrynie NATURY 2000
potrzeba prowadzenia wnikliwych badañ i monitoringu zosta³a
u nas zbagatelizowana. Jak mamy skutecznie co chroniæ, skoro
nie wiemy, gdzie wspó³czenie to wystêpuje? Rozpoczêty
program inwentaryzacji w nadlenictwach ma pomóc
w szacowaniu wartoci przyrodniczych, jakimi wspó³czenie
dysponujemy. Zapewne czêciowo umo¿liwi on rozpoznanie
i sklasyfikowanie siedlisk i gatunków, szkoda jednak, ¿e jest
wprowadzony tak póno i niestety popiesznie.
Du¿ym problemem jest wci¹¿ docelowa, znaczna powierzchnia
terenów skupionych w sieci NATURA 2000. Obecna i oficjalnie
zaproponowana przez nas lista jest niewystarczaj¹ca.
Przyrodnicze organizacje pozarz¹dowe stworzy³y w³asne
propozycje w tej sprawie ujête w tzw. Shadow List. Dokument
Biegacz gruze³kowaty
ten proponuj¹cy nowe tereny do w³¹czenia w NATURÊ 2000
Rys. Adam Woniak
nie znajduje uznania i przychylnoci wród naszych krêgów
decydenckich. Mimo pozytywnych opinii o nim wydanych m.in. przez Instytut Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie i Zak³ad Ornitologii PAN Shadow List jest sukcesywnie skracana po licznych,
kolejnych i przeci¹gaj¹cych siê konsultacjach. Powodem obecnych i nadci¹gaj¹cych k³opotów
jest s³aba wiadomoæ spo³eczna i nie docenianie ekologii w naszym kraju. Szczególnie niektórzy
decydenci, w tym politycy, biznesmeni i lobbyci nie rozumiej¹ znaczenia ochrony przyrody.
Czêsto z ich strony mo¿na spotkaæ siê z postawami nieufnymi, protekcjonalnymi czy wrêcz
aroganckimi i agresywnymi. To g³ównie oni ograniczaj¹ powstawanie nowych chronionych
obszarów kieruj¹c siê jedynie ekonomi¹, gospodark¹, a w zasadzie przeliczalnymi zyskami.
Wyznaczanie nowych obiektów, ostoi czy stref ochrony niekiedy godzi w interesy, które w ich
mniemaniu s¹ priorytetowe i wa¿niejsze. Niestety, takie pojmowanie sprawy umo¿liwia im sama
konstrukcja NATURY 2000, która mówi o (...) innych przyczynach zwi¹zanych z imperatywem
nadrzêdnego interesu publicznego. Pewne kwestie nie zosta³y tu przedstawione jasno i bezspornie,
wiêc przysz³oæ bêdzie obfitowaæ w spory typu: wa¿niejsza jest autostrada, czy rezerwat?
Dodatkow¹ trudnoci¹ w realizowaniu z du¿ym rozmachem prac nad ochron¹ przyrody s¹
problemy z finansowaniem. Unia Europejska sugeruje nam u¿ycie wielu instrumentów, jak np.
fundusz LIFE-Natura, fundusz kohezyjny, fundusze strukturalne, programy rozwojowe i inne.
Polska s³abo radzi sobie z pozyskiwaniem finansów z tych róde³, i póki to siê nie zmieni czynna
ochrona przyrody wymagaj¹ca znacznych nak³adów si³ i rodków bêdzie u nas niedomaga³a.
Uczestnicz¹c w NATURZE 2000 mamy szansê na lepsz¹ ochronê przyrody i poprawê stanu
rodowiska. Powa¿ne potraktowanie tematu przyniesie nam tak¿e wiele innych korzyci,
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jak np. wiêcej miejsc pracy, a tak¿e promocjê i poprawê wizerunku naszego kraju. Da siê to
zrobiæ, jeli znów interesy polityczne, ekonomiczne i osobiste nie oka¿¹ siê wa¿niejsze. Czy
dojrzelimy do tego, by wykorzystaæ t¹ szansê?
Adam Woniak

PROPOZYCJE OCHRONY PRZYRODY MOGIELICY
Przyroda Mogielicy, najwy¿szej i najdzikszej góry Beskidu Wyspowego, jak dotychczas
nie by³a objêta jak¹kolwiek ochron¹. Dawniej Beskid Wyspowy znajdowa³ siê na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Województwa Nowos¹deckiego. O górze tej i jej przyrodzie pisano
szerzej w Krasce (nr 12, czyli 1-2/2005, str. 46-49). W 2005 r. jej po³udniowa czêæ zosta³a
w³¹czona do poszerzonej ostoi siedliskowej sieci Natura 2000 w Gorcach. Ca³oæ masywu wraz
z s¹siednim Jasieniem zosta³a zg³oszona przez Ma³opolskie Ko³o TP Bocian jako propozycja
ostoi ptaków w N2000, a nastêpnie, po konsultacjach z pracownikami Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków i Instytutu Ochrony Przyrody PAN, zaproponowano w³¹czenie
masywu do ostoi ptaków w pobliskich Gorcach. Wszystkie te ochroniarskie zabiegi ci¹gle by³y
niewystarczaj¹ce z uwagi na liczne zagro¿enia dla tutejszej przyrody  g³ównie planowanej
budowy wyci¹gu narciarskiego na wschodnim stoku nad wsi¹ S³opnice. Z tego powodu w 2006
r. cz³onkowie Ko³a zdecydowali siê nawi¹zaæ wspó³pracê z Regionaln¹ Dyrekcj¹ Lasów
Pañstwowych w Krakowie oraz z Nadlenictwem Limanowa. Zbierane od 2000 r. dane dotycz¹ce
rozmieszczenia i liczebnoci wybranych gatunków zwierz¹t, g³ównie ptaków, zosta³y opracowane
i opublikowane (Kajtoch i Piestrzyñska-Kajtoch 2006).
Jednoczenie te same dane zosta³y przekazane pracownikom odpowiedzialnym za ochronê lasu
i przyrody w RDLP Kraków i w Nadlenictwie Limanowa. W czerwcu 2006 r. Pawe³ Wieczorek
bra³ udzia³ w II Komisji Gospodarczo-Technicznej w Limanowej, przedstawiaj¹c zebrane
informacje i sk³adaj¹c propozycjê wzajemnej wspó³pracy. Przekazane dane dotycz¹ce rzadkich
gatunków i propozycji ostoi N2000 zosta³y
uwzglêdnione w opracowywanym w³anie
planie urz¹dzenia lasu, w programie
ochrony przyrody dla Nadlenictwa.
Jednoczenie z³o¿ono Nadlenictwu,
RDLP i Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Przyrody w Krakowie propozycjê
utworzenia na Mogielicy rezerwatu.
Rezerwat ten mia³by obj¹æ
podszczytowe, strome partie góry mniej
wiêcej od wysokoci 950 m n.p.m. (ponad
70 ha). W jego sk³ad mia³yby wchodziæ
g³ównie górnoreglowe wierczyny
i buczyny na wschodnim, pó³nocnym
i zachodnim stoku oraz go³oborze na stoku
G³uszec
po³udniowym. W propozycji utworzenia
Rys. Katarzyna Kubicka
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rezerwatu uwzglêdniono ju¿ zebrane
informacje nt. wystêpowania tam
i w okolicy rzadkich gatunków zwierz¹t 
g³ównie ptaków (m.in. puchacza,
puszczyka uralskiego, sóweczki,
w³ochatki, orlika krzykliwego, dziêcio³ów:
trójpalczastego i bia³ogrzbietego), a tak¿e
ssaków (wilk, ry, niedwied) i p³azów
(traszka górska i karpacka, kumak górski).
G³ównym jednak celem utworzenia tam
rezerwatu mia³aby byæ ochrona jedynej
w Beskidzie Wyspowym populacji
g³uszca.
Utworzenie
rezerwatu
w zaproponowanej formie mog³oby
spe³niæ jednoczenie rolê ochrony
Puchacz
Rys. Dorota £ukasik
strefowej dla tego gatunku. Od XII 2005
r. prowadzono na Mogielicy poszukiwania
tropów, a od wiosny tokowiska g³uszców. W trakcie obozu zorganizowanego w dniach 27-29
XII 2005 widziano 1 g³uszkê (M. Szczygielski, Sz. Beuch, £. Kajtoch). I chocia¿ w tym roku nie
uda³o zlokalizowaæ tokowiska potwierdzono, ¿e g³uszce nadal tam wystêpuj¹ i przystêpuj¹ do
lêgów  w sierpniu widziano kurê z podroniêtymi m³odymi (A. Piestrzyñska-Kajtoch, £. Kajtoch).
W trakcie ustaleñ z lenikami i WKP, Ma³opolskie Ko³o TP Bocian zobowi¹za³o siê do
przeprowadzenia koniecznej inwentaryzacji florystycznej na terenie proponowanego rezerwatu.
W dniach 15-18 VI 2006 zorganizowano specjalny obóz przyrodniczy. W obozie udzia³ wziê³o
³¹cznie 16 osób - leników, parkowców i biologów (Pawe³ Wieczorek, Maciej Szczygielski,
Szymon Beuch, £ukasz Kajtoch, Agata Piestrzyñska-Kajtoch, Tomasz Figarski, Piotr Rojek, Piotr
Su³ek, Beata B³achut, Ewa Cheæko, Pawe³ Szajda, Monika Stefaniak, Adam Tar³owski, Jagoda
Duda, Tomek Kosut, Grzegorz Go³êbniak). Wiêkszoæ osób wykonywa³a w trakcie trwania obozu
zdjêcia fitosocjologiczne w porastaj¹cych stoki Mogielicy lasach. Wykonano ³¹cznie 58 zdjêæ
fitosocjologicznych. W trakcie prac zidentyfikowano 3 zespo³y lene: Luzulo luzuloidis - Fagetum,
Dentario glandulosae - Fagetum
allietosum, oraz fragment wierczyny
górnoreglowej Plagiothecio Piceetum, w których stwierdzono
ok. 90 gatunków rolin naczyniowych.
Dominuj¹cym
zbiorowiskiem
rolinnym okaza³a siê byæ kwana
buczyna górska Luzulo-Fagetum
podzespó³ paprociowy z dominuj¹c¹
wietlic¹ alpejsk¹ i wietlic¹ samicz¹,
nerecznic¹ szerokolistn¹ i zachy³k¹
trójk¹tn¹. Fragmentarycznie, w dwóch
miejscach, przy ródliskach i potokach
W³ochatka
znaleziono niewielkie p³aty ¿yznej
Rys. Sylwia Szulak
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buczyny karpackiej Dentario glandulosaeFagetum allietosum z czosnkiem
niedwiedzim. Górnoreglowa wierczyna
karpacka Plagiothecio-Piceetum znajdowa³a
siê w partii przyszczytowej na pó³nocnym
stoku. Na omawianym obszarze stwierdzono
wystêpowanie kilku gatunków chronionych.
By³y to: czêsta na tym terenie paproæ podrzeñ ¿ebrowiec, trzy gatunki wid³aków:
godzisty, ja³owcowaty i wroniec, nie¿yczka
przebinieg, ciemiê¿yca zielona, goryczka
trojeciowa oraz gatunki objête ochron¹
czêciow¹: marzanka wonna, czosnek
niedwiedzi.
Sóweczka
Florystyczne i fitosocjologiczne
Rys. Szymon Beuch
zró¿nicowanie omawianego terenu jest wiêc
niewielkie. Zespo³y lene wykszta³ci³y siê w efekcie gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka. Starsze
drzewostany znajduj¹ siê w czêci szczytowej oraz na stokach po³o¿onych na zachód od
wierzcho³ka Mogielicy. S¹ to 120-130 letnie lasy, g³ównie buczyny z domieszk¹ jod³y, wierka
i jaworu. Niewielki fragment starodrzewia wierkowego w wieku 140 lat porasta pó³nocny stok
Mogielicy. Czêæ z tych starszych drzewostanów znajduje siê w fazie odnowienia. M³ode
pokolenie, g³ównie bukowe, wystêpuje pod rozrzedzonym pu³apem drzewostanu lub w lukach.
Czêæ wschodni¹ projektowanego rezerwatu porastaj¹ w zasadzie m³odniki wierkowe i jod³owe
bêd¹ce fazami m³odocianymi zbiorowisk lenych. Ich wartoæ florystyczna jest byæ mo¿e
niewielka, ale stanowi¹ one doskona³¹ bazê ¿erow¹ dla g³uszca.
W tym czasie pozosta³e osoby prowadzi³y obserwacje faunistyczne na terenie proponowanego
rezerwatu i w jego okolicy. Zaobserwowano m.in. doæ liczne ptaki szponiaste, w tym or³a
przedniego i orliki krzykliwe. W lesie stwierdzono obecnoæ m.in. puszczyka uralskiego, sóweczki,
jarz¹bków, siniaka i drozdów obro¿nych. W nocy szukano pilchów (wykryto lady obecnoci
popielicy) oraz nietoperzy (korzystaj¹c z detektora ultradwiêków stwierdzono prawdopodobne
wystêpowanie kilku gatunków). W trakcie obozu kilkukrotnie zaobserwowano tak¿e je¿d¿¹ce
nielegalnie po lesie motocrossy i samochody terenowe. O tych rajdach poinformowano Stra¿
Len¹ Nadlenictwa Limanowa.
W 2006 r. rozpoczêto starania o zlokalizowanie na terenie Nadlenictwa Limanowa rewirów
i gniazd ptaków objêtych ochron¹ strefow¹, m.in. szponiastych, i w tym celu nawi¹zano tak¿e
wspó³pracê z Komitetem Ochrony Or³ów.
Obecnie opracowywane s¹ zebrane informacje o wystêpowaniu rolin i zwierz¹t na terenie
proponowanego rezerwatu. Opracowanie to zostanie przedstawione WKP i osobom zajmuj¹cym
siê ochron¹ przyrody w RDLP i Nadlenictwie Limanowa. Z uwagi na przychylny stosunek
Lasów Pañstwowych i WKP do lokalizacji na szczycie Mogielicy rezerwatu mamy nadziejê na
jak najszybsze jego powo³anie.
£ukasz Kajtoch, Maciej Szczygielski, Pawe³ Wieczorek
Ma³opolskie Ko³o Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
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LEADER+ W DOLINIE BARYCZY:
DLA PRZYRODY I DLA LUDZI
Barycz, prawy dop³yw Odry, p³ynie rodkiem rozleg³ej doliny, kilkadziesi¹t kilometrów na
pó³noc od Wroc³awia. Dzisiejszy krajobraz Doliny Baryczy zosta³ ukszta³towany przez wiele
stuleci dzia³alnoci ludzkiej, w szczególnoci przez datuj¹c¹ siê od redniowiecza gospodarkê
stawow¹. Pierwsze stawy zosta³y za³o¿one prawdopodobnie przez cystersów ju¿ w po³owie XII
wieku - liczne wówczas dni postne sprzyja³y popytowi na ryby. W XIII wieku zajmowa³y ju¿
2325 ha. Najwiêksz¹ powierzchniê, bo a¿ 13 200 ha, osi¹gnê³y tutejsze stawy w latach 17811783. Nie ca³a ta powierzchnia by³a jednoczenie pod wod¹, stosowano bowiem wówczas
p³odozmian  zamulone stawy zamieniano na szereg lat na u¿ytki rolne. Kiedy wysokie
pocz¹tkowo plony zaczyna³y spadaæ, teren znów zalewano wod¹. Z drugiej strony, na porzucone
stawy wraca³y olsy i ³êgi  zbiorowiska pierwotnie dominuj¹ce w Dolinie Baryczy. Obecnie
stawy w Dolinie Baryczy zajmuj¹ powierzchniê blisko 7 tysiêcy ha i s¹ najwiêkszym kompleksem
stawów w Europie.
Ekstensywnie u¿ytkowane stawy, z wyspami, p³yciznami i pasami szuwarów, otoczone
³¹kami, pastwiskami, polami ornymi i lasami, stworzy³y wspania³e warunki do ¿ycia dla wielu
gatunków ptaków, p³azów, ryb, ssaków i bezkrêgowców. S¹ te¿ miejscem postoju na trasie migracji
ptaków. Na tle s¹siaduj¹cych terenów Wielkopolski i Dolnego l¹ska, zdominowanych przez
intensywne rolnictwo, ekosystemy Doliny Baryczy wyró¿niaj¹ siê wyj¹tkow¹ ró¿norodnoci¹.
Ze wzglêdu na unikalne walory przyrodnicze, utworzono rezerwat Stawy Milickie, objêty
konwencj¹ Ramsar. Powo³ano Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, a ostatnio utworzono ostoje
sieci Natura 2000  siedliskow¹ i ptasi¹.
Intensyfikacja gospodarowania  zarówno w rolnictwie, jak i w gospodarce stawowej grozi zniszczeniem tych unikalnych ekosystemów i przekszta³ceniem ptasiego raju w sterylny
krajobraz, tak powszechny w wielu krajach Europy. Postêpuje zanikanie ekstensywnych ³¹k,
a czêæ sprywatyzowanych stawów nowi w³aciciele zamienili na pozbawione trzcinowisk baseny.
Dla zachowania skarbów przyrody nie wystarcz¹ same tylko istniej¹ce formy ochrony  potrzebny
jest taki model rozwoju spo³eczno-gospodarczego obszaru, który zapewni zachowanie
tradycyjnych nadbaryckich
krajobrazów i wykorzysta
walory przyrodnicze dla
tworzenia miejsc pracy.
Dolina
Baryczy,
a szczególnie Stawy Milickie,
by³y od dawna przedmiotem
badañ i troski przyrodników.
W drugiej po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych
wroc³awskie organizacje
PTPP
pro
Natura
i Dolnol¹ska Fundacja
Ekorozwoju rozpoczê³y
Gêgawa
Rys. Katarzyna Kubicka
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skoordynowane dzia³ania nakierowane na ochronê przyrody i rozwój tego wyj¹tkowego obszaru.
Celem programu Ekorozwój Doliny Baryczy jest rozpowszechnianie modelu rozwoju
zrównowa¿onego, prowadzone w cis³ej wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi. Utrzymanie
cennego przyrodniczo krajobrazu kulturowego wymaga bowiem utrzymania form
gospodarowania, które go ukszta³towa³y.
Doskona³ym narzêdziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizacjê spo³ecznoci
lokalnych i nawi¹zywanie wspó³pracy na poziomie ma³ych regionów jest unijny program Leader +.
Jego realizacja nastêpuje poprzez tzw. Lokalne Grupy Dzia³ania  organizacje integruj¹ce
spo³ecznoci kilku gmin wokó³ wspólnych celów rozwojowych. W sk³ad LGD obowi¹zkowo
wchodz¹ przedstawiciele trzech g³ównych sektorów: samorz¹dów, organizacji spo³ecznych
i biznesu. Pierwszym zadaniem Grupy i warunkiem otrzymania dalszego finansowania jest
przygotowanie i przed³o¿enie do zatwierdzenia strategii dzia³ania, tak zwanej Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). LGD musi wybraæ swój g³ówny temat
dzia³ania sporód czterech tematów wiod¹cych. W roku 2005 ruszy³ tzw. schemat I, czyli pierwszy,
przygotowawczy etap pracy, maj¹cy na celu stworzenie Lokalnych Grup Dzia³ania
i sformu³owanie ich strategii. W czerwcu 2006 z³o¿one zosta³y 162 wnioski do II Schematu.
Oczekuje siê przyznania ok. 90 dotacji o maksymalnej wysokoci 700 tysiêcy z³. W chwili, gdy
piszê te s³owa, oczekujemy na wyniki selekcji LGD do drugiego etapu, który rusza w styczniu
2007 roku. Ufamy, ¿e wród nich znajdzie siê i Lokalna Grupa Dzia³ania Doliny Baryczy, jestemy
bowiem na wysokim miejscu w rankingu grup. Wiêcej o programie Leader+ mo¿na dowiedzieæ
siê z witryny www.fapa.org.pl.
Dolnol¹ska Fundacja Ekorozwoju zainicjowa³a tworzenie Lokalnej Grupy Dzia³ania
w omiu gminach, na których terytorium le¿y naturowa ostoja ptasia Dolina Baryczy, opieraj¹c
jej strategiê o wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny. Piêæ gmin jest z Dolnego l¹ska,
a trzy z Wielkopolski, co by³o dodatkowym wyzwaniem, ale i wzbogaci³o projekt. Grupa
ukonstytuowa³a siê jako Fundacja Doliny Baryczy. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, chocia¿ DFE nie
by³a nowicjuszem. By³ to jednak pierwszy projekt, w którym trzeba by³o budowaæ tak szerok¹
koalicjê, w oparciu o ró¿ne sektory spo³eczeñstwa. Najtrudniej by³o przekonaæ do udzia³u
przedsiêbiorców, którzy s¹ ludmi zajêtymi, nastawionymi na konkretne rezultaty. Pierwsza seria
warsztatów w gminach pozostawi³a wra¿enie niedosytu, pojawia³o siê nawet zw¹tpienie.
Z perspektywy czasu widaæ, ¿e na tamtym etapie ludzie dopiero poznawali siê wzajemnie
i nabierali zaufania do prowadz¹cych program. Z czasem uczestnicy procesu rozkrêcili siê,
zaczêli generowaæ pomys³y na wspólne dzia³anie i w koñcu braæ coraz wiêksz¹ odpowiedzialnoæ
za dzia³anie LGD.
Zosta³y stworzone trzy grupy robocze: produktu lokalnego, turystyki i rozwoju zasobów
ludzkich. Grupa produktu lokalnego przejrza³a ówczesn¹ ofertê produktów w Dolinie Baryczy
i zainicjowa³a prace nad ich wiêkszym wykorzystaniem dla promocji regionu. Na licie produktów
znalaz³y siê miêdzy innymi jajka kurek zielonó¿ek kuropatwianych, które z inicjatywy DFE s¹
hodowane od kilku lat w regionie. Poza tym wypiekany tradycyjnie chleb, przetwory z koziego
mleka, owoce i wiele innych. Koronnym produktem lokalnym Doliny Baryczy jest oczywicie
karp milicki.
Wypromowanie karpia milickiego wymaga aktywnoci i wspó³pracy g³ównych producentów
(najwiêkszym jest pañstwowe gospodarstwo rybackie). I w³anie temu celowi s³u¿y³y pierwsze
Dni Karpia w Dolinie Baryczy - impreza promuj¹ca region i jego produkty, w szczególnoci
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hodowane tu ryby z karpiem na
czele. W padzierniku 2006
odby³o siê kilka imprez, w tym
pokazowe od³owy na stawach
i rajd rowerowy. Jednoczenie
promowalimy uczestnicz¹ce
w imprezie restauracje,
w których mo¿na by³o zjeæ
smacznie przyrz¹dzone ryby
z
miejscowej
hodowli.
Uczestnicz¹cy restauratorzy
w czasie trwania Dni oferowali
potrawy z ryb pochodz¹cych
z Doliny Baryczy, w tym
Karp
Rys. Wioleta Pu³a
z karpia. Restauracje by³y
oznakowane stojakami z logo
Dni Karpia. Kampania promuj¹ca imprezy i uczestnicz¹ce restauracje by³a prowadzona
w lokalnych i wroc³awskich mediach, w internecie (www.barycz.pl) oraz podczas Jarmarku
Ekologicznego DFE na wroc³awskim Placu Solnym. Dni Karpia w Dolinie Baryczy by³y
sfinansowane ze rodków GEF zarz¹dzanych przez PTPP pro Natura. Inspiracjê czerpalimy
g³ównie z dowiadczeñ z Górnych £u¿yc, gdzie od lat odbywaj¹ siê Lausitzer Fischwochen,
impreza przyci¹gaj¹ca do regionu wiele tysiêcy goci. Uczestników pierwszych Dni Karpia
w Dolinie Baryczy mo¿na liczyæ na setki, ale to by³ pocz¹tek. Cieszy, ¿e uda³o siê zaprosiæ do
wspó³pracy najwiêksze gospodarstwa rybackie  pañstwowe PZB i prywatne pana Krzysztofa
Raftowicz, oraz restauratorów.
G³ównym rezultatem grupy roboczej turystyki by³o powstanie Szlaku Konnego Doliny
Baryczy. W³aciciele stajni i gospodarstw agroturystycznych po³o¿onych wzd³u¿ Baryczy
po³¹czyli swoje posiad³oci systemem szlaków dostêpnych zarówno dla jedców, jak i dla
powozów. Szlaki po³¹czy³y tak¿e atrakcje turystyczne i restauracje. W ci¹gu kilku miesiêcy
wyznaczono przebieg ponad 300 km szlaków, uzgadniaj¹c go z administracj¹ Lasów
Pañstwowych, g³ównym gospodarzem tych terenów (pozosta³y jeszcze do przeprowadzenia
uzgodnienia m.in. z organami ochrony przyrody). Przetarcie szlaku konnego nast¹pi³o w maju
podczas pierwszego Rajdu Konnego Dolin¹ Baryczy. Ze stajni na Dolnym l¹sku i w Wielkopolsce
wyruszy³y dwie partie jedców z powozami i spotka³y siê w po³o¿onej przy granicy województw
osadzie Porêby. W tamtejszym gospodarstwie agroturystycznym odby³ siê piknik i spotkanie
animatorów Szlaku Konnego z przedstawicielami w³adz gminnych i powiatowych. Obecnie
koniarze z Doliny Baryczy kontynuuj¹ uzgodnienia, przygotowuj¹ siê do znakowania Szlaku
i szukaj¹ rodków na inwestycje.
W Dolinie Baryczy wspó³pracuj¹ ze sob¹ przyrodnicy, samorz¹dowcy, przedsiêbiorcy,
ekolodzy i lenicy. Tutaj zrównowa¿ony rozwój to nie abstrakcja  oznacza on dobrobyt
mieszkañców Doliny i zachowanie skarbów przyrody. Ku temu celowi wspólnie pracujemy,
staraj¹c siê jak najlepiej wykorzystaæ wszelkie dostêpne fundusze.
Piotr Tyszko-Chmielowiec,
tyszko@eko.org.pl, www.barycz.pl
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KULING  HISTORYCZNY I TERANIEJSZY
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING" powsta³a w roku 1983 jako nieformalny
zespó³ przy Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Ko³a Naukowego Biologów Uniwersytetu
Gdañskiego, z której wy³oni³a siê niczym morwin z wód Pucyfiku. Nazwa grupy wywodzi siê
z kaszubskiej gwary, w której s³owo Kuling by³o okreleniem ptaków siewkowatych,
szczególnie tych o d³ugich dziobach i nogach. Sam zamys³ powo³ania takiej nieformalnej grupy
powsta³ w studenckich g³owach zapaleñców, którzy obok obserwacji podczas licznych wypadów
terenowych, zapragnêli obr¹czkowaæ ptaki siewkowate. Prym wród nich wiedli: W³odzimierz
Meissner, Arkadiusz Sikora, Bogdan Brewka, Micha³ Skakuj - ochrzczeni póniej przez historiê
Ojcami Kulinga (sam Kuling by³ matk¹, choæ ró¿ne s¹ tego teorie). Od pocz¹tku grupa zwi¹zana
by³a z Katedr¹ Ekologii i Zoologii Krêgowców UG, pod której skrzyd³ami zorganizowano
pierwsze chwytania siewkowatych w 1983 roku w Jastarni. Z kolei w 1984 roku, przy wydatnej
pomocy Jacka Jezierskiego, zainicjowano liczenia ptaków zimuj¹cych na Zatoce Gdañskiej,
bêd¹cych kontynuacj¹ pomys³u prof. Stefana Strawiñskiego. Liczenia te trwaj¹ nieprzerwanie
do dzi i s¹ naukowym ewenementem w Europie, jeli chodzi o monitoring ptaków wybrze¿a
morskiego.
W kolejnych latach ³apania siewkowców inicjowano punkty badawcze w nowych miejscach
nad Zatok¹ Gdañsk¹. Kultowymi sta³y siê: Ujcie Redy w dzisiejszym rezerwacie Beka oraz
Szpyrk  oryginalny piaskowy twór - czêæ mierzei Ryw Mew, po³o¿onej u podnó¿a wioski
Rewa. Przez lata przez obozy Kulinga przewinê³o siê wiele ciekawych i charyzmatycznych
postaci, w tym wielu dzi znanych ornitologów, ptasiarzy czy biologów. Inklinacje do wêdrówki,
zaczerpniête niechybnie od siewkusów, sprawi³y, ¿e
Kuling stopniowo przemieszcza³ siê na po³udnie,
wci¹gaj¹c we wspó³pracê ró¿ne podmioty ornitologiczne
z g³êbi kraju. Efektem tego s¹ lub by³y obozy
w warmiñskich wioskach: Kwiecewo i S¹topy oraz
stopniowa kolonizacja wilanego szlaku od Mikoszewa,
poprzez Lisewo k. Tczewa, do Paw³owic pod Dêblinem.
W 1996 roku zostalimy zarejestrowani jako
stowarzyszenie, którego d³ugo Prezesem by³ W³odzimierz
Meissner, a obecnie funkcjê t¹ piastuje Szymon Bzoma.
Przez nastêpne lata dzia³alnoæ naukowa by³a
kontynuowana i rozszerzana o ró¿ne zagadnienia, g³ównie
dotycz¹ce przelotnych siewkowych. Niebagatelny udzia³
w corocznych naukowych konferencjach miêdzynarodowej
organizacji Wader Study Group i jej dzia³aniach, szereg
publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz
zapocz¹tkowanie pierwszych polskich seminariów
powiêconych ptakom siewkowatym sprawi³y, ¿e dzi
Kuling jest znany jako jeden z bardziej efektywnych
zespo³ów zajmuj¹cy siê badaniem wêdrówek tej grupy
w Europie. Przyjêta ju¿ we wczesnym okresie dzia³alnoci
Mewa srebrzysta
anglojêzyczna nazwa Waterbird Research Group KULING
Rys. Cezary Wójcik
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oraz charakterystyczne logo (aut. M. Skakuja) na sta³e wkomponowa³y siê w wizerunek
wiata nauki.
Jednoczenie w ramach dzia³alnoci stowarzyszenia poszerzano zakres badañ o kolejne grupy
ptaków takie jak mewy, rybitwy i kaczkowate. W trakcie realizowanych przez nas programów
badawczych zaobr¹czkowalimy ponad 75 tys. ptaków w tym: ponad 56 tys. siewkowców, ponad
10 tys. mew i rybitw oraz 1,5 tys. kaczkowatych. Resztê stanowi¹ ptaki wróblowate.
Kuling to nie tylko powa¿na nauka, ale równie¿ edukacja (s³awetny skrót EB - edukacja
i badania, nie przetrwa³ próby smaku na piwnych rynkach, przetrwa³ jednak próbê czasu
w ornitologicznym wiatku). Dzia³alnoæ z zakresu edukacji ekologicznej, jak¹ prowadzimy,
skierowana jest zarówno do uczniów, studentów, jak te¿ do spo³eczeñstwa gmin nadmorskich
i odwiedzaj¹cych te miejsca turystów. Mamy na swoim koncie wytyczenie kilku cie¿ek
dydaktycznych na terenie województwa, wydanie przewodników oraz ksi¹¿ek dotycz¹cych
ptaków wodnych (Ptaki Ba³tyku cz. 1 i 2).
Nasze stowarzyszenie anga¿uje siê tak¿e w akcje o charakterze ochroniarskim. Przyk³adem
s¹: projekt ochrony ohara przeprowadzony na Zatoce Gdañskiej, czy ostatnia spektakularna akcja
ochrony kolonii rybitwy czubatej w porcie gdyñskim. Jednoczenie z liczeniami zimowymi
prowadzimy monitoring zanieczyszczenia wód Zatoki Gdañskiej produktami ropopochodnymi
na podstawie liczeñ martwych (znajdowanych na pla¿ach) i obserwacji ¿ywych, zaolejonych
ptaków.
GBPW Kuling skupia obecnie zarówno ornitologów zawodowych, studentów, jak
i ornitologów amatorów. Do naszego stowarzyszenia mo¿e nale¿eæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 16 lat
i uczestniczy³ w prowadzonych przez nas akcjach. Organizowane przez nas obozy badawczoedukacyjne s¹ wietn¹ form¹ nauki ptaków, podpatrywania sposobu i metodyki badañ
ornitologicznych. Daj¹ tak¿e mo¿liwoæ poznania wielu ciekawych osób z ca³ego kraju, niekiedy
tak¿e z Europy, uczestnictwa w niezapomnianych spotkaniach integracyjno  towarzyskich oraz
zaistnienia na ³amach dostêpnego tylko dla cz³onków corocznego i kultowego Raportu. Od
listopada br. zapraszamy tak¿e na nasz¹ nowa stron¹ internetow¹ www.kuling.org.pl.
Cezary Wójcik
GBPW Kuling

W POSZUKIWANIU PUSTU£EK
Na zegarku wybi³a godzina 5:30  nadszed³ wiêc najwy¿szy czas, aby wybraæ siê na kontrolê
budek dla pustu³ek! Czeka nas jeszcze dojazd rowerem do dworca PKP, a nastêpnie jazda kolej¹
do Nowego Dworu Mazowieckiego. Gdy ju¿ jestemy na miejscu, wsiadamy ponownie na rowery
i udajemy siê na nadnarwiañskie ³¹ki  nasz cel podró¿y, bowiem to w³anie tam rozwieszone s¹
budki dla naszego piêknego soko³a. Trzeba przyznaæ, ¿e teren, w którym je powieszono wybrano
doskonale! Prawie od samego koryta rzeki ci¹gn¹ siê rozleg³e obszary ³¹k i pastwisk stanowi¹cych
wymienite tereny ³owieckie. Obecne s¹ liczne rosn¹ce pojedynczo, b¹d w skupieniach drzewa,
takie jak olchy, topole czy brzozy. Nadaj¹ siê one bez zarzutu na stanowiska, gdzie mo¿na
zamontowaæ budkê i w ten sposób przyci¹gn¹æ pustu³ki do tego miejsca. Dodatkowo, jako ¿e
teren ten po³o¿ony jest w dolinie du¿ej rzeki, jak¹ jest Narew, zapewnia to znaczne uwilgocenie
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wystêpuj¹cych tam siedlisk. Z tego
wzglêdu rodowisko to zapewnia
wymienite warunki do ¿ycia tak¿e dla
wielu innych gatunków ptaków
i zwierz¹t, o czym sami mielimy siê
ju¿ nied³ugo przekonaæ.
Jednak od samego pocz¹tku ³atwo
nie jest. Pierwszym problemem jest
oczywicie odszukanie budek
w terenie! Na mapie, na której
Zaskroniec
Rys. Wioleta Pu³a
zaznaczone s¹ budki wszystko
wygl¹da ³adnie i przejrzycie.
Natomiast, aby odnaleæ je na w³aciwym drzewie trzeba siê niesamowicie natrudziæ. Inaczej
sprawa przedstawia³aby siê, gdybymy byli obecni przy wieszaniu tych budek, wtedy na pewno
wszystko posz³oby o wiele szybciej i sprawniej. Niestety w tym wypadku tak nie by³o, wiêc
najwiêcej czasu zajê³o nam nie sprawdzanie stanu zasiedlenia budek, ale ich odszukanie na tym
obszarze. Mozolna to by³a praca i mimo naszego uporu i sprawdzania prawie ka¿dego rosn¹cego
drzewa nie uda³o siê nam odnaleæ 2 z 12 tych konstrukcji.
Trudno  powiedzielimy sobie  sprawdzimy te, które uda³o nam siê odszukaæ. Z nadziej¹
podchodzilimy do ka¿dej kolejnej budki, licz¹c na to, ¿e ujrzymy w niej doros³e (albo m³ode)
pustu³ki. W miarê kontroli kolejnych budek mielimy coraz smutniejsze miny, gdy¿ wszystkie
mieszkania dla tych ptaków okaza³y siê puste. Dlaczego tak siê dzieje  zastanawialimy siê
na g³os. Mo¿e s¹ problemy z brakiem pokarmu? Zaraz jednak porzucilimy t¹ myl, gdy¿ podczas
kontroli widzielimy sporo bocianów bia³ych, które
w najlepsze polowa³y na ³¹kach. Skoro bociany s¹ w stanie
siê wy¿ywiæ, to i dla pustu³ki na pewno starczy³oby
po¿ywienia. Na nadnarwiañskich pastwiskach sami
mielimy okazjê przekonaæ siê, jak zasobne to siedlisko.
Obserwowalimy bowiem dziesi¹tki ¿ab, cie¿ki
wydeptane przez gryzonie, a nawet pas¹ce siê w samo
po³udnie sarny (choæ te z racji swoich rozmiarów nie by³y
by osi¹galn¹ zdobycz¹ dla naszego soko³a). Nie koniec na
tym  podczas postoju pod kolejn¹ pust¹ budk¹
postanowi³em trochê odpocz¹æ i po³o¿yæ siê na kwitn¹cej
³¹ce. Jakie¿ by³o moje zaskoczenie, gdy w miejscu, gdzie
chcia³em spocz¹æ us³ysza³em g³ony szmer i za chwilê
ukaza³ siê nam liczny, prawie metrowej d³ugoci
zaskroniec! Ten piêkny zielony z niebieskim po³yskiem
w¹¿ wygrzewa³ siê widocznie na s³oñcu, natomiast, gdy
mu nagle w tym przeszkodzi³em, postanowi³ poszukaæ
sobie spokojniejszego miejsca. Doskonale widoczne by³y
dwie intensywnie ¿ó³te okr¹g³e plamy na bokach ty³u g³owy
 jedna z cech charakterystycznych dla tego gatunku,
¯urawie
dodatkowo wzbogacaj¹ca wygl¹d tego licznego gada. Nic
Rys. Agata Macior
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dziwnego, ¿e go spotkalimy akurat na tym terenie. Otwarte ³¹ki i pastwiska po³o¿one przy
samej rzece oraz obfitoæ pokarmu w postaci ¿ab stanowi¹ idealne siedlisko dla tego gatunku.
Nie tylko gady sprawi³y nam niespodziankê podczas kontroli budek. W pewnym momencie
us³yszelimy klangor, jeden z najwspanialszych g³osów, jakie mo¿na u nas spotkaæ. Ten
niepowtarzalny i donony dwiêk s³yszalny z odleg³oci nawet kilku kilometrów nale¿y do
¿urawia. I rzeczywicie po nied³ugim czasie zobaczylimy parê tych d³ugonogich ptaków. Bylimy
bardzo zaskoczeni, gdy¿ nie spodziewalimy siê ujrzeæ tego gatunku w tym miejscu. ¯uraw jest
bowiem ptakiem zwi¹zanym z mokrad³ami, wrzosowiskami i torfowiskami, a nie z otwartymi
³¹kami i pastwiskami. Byæ mo¿e by³y to ptaki nielêgowe i koczuj¹ce. W ostatnich latach sytuacja
¿urawia poprawi³a siê na tyle, ¿e gatunek ten sta³ siê u nas liczniejszy i ³atwiejszy do obserwacji
ni¿ jeszcze 10-15 lat temu.
Liczylimy na obserwacje tak¿e innych ptaków. Niestety wyj¹tkowo upalne w tym roku lato
pokrzy¿owa³o nasze oczekiwania. Nadnarwiañskie ³¹ki za szybko wysch³y, w zwi¹zku z tym sta³y
siê ma³o atrakcyjnym miejscem do za³o¿enia gniazd dla kulików wielkich, rycyków, krwawodziobów
czy kszyków. Uda³o siê nam tylko zaobserwowaæ lêgowe czajki, czujnie pilnuj¹ce swych zniesieñ
i szybko reaguj¹ce na pojawiaj¹ce siê niebezpieczeñstwo. Ich niezwykle akrobatyczne i zwinne loty
po³¹czone z charakterystycznym g³osem stanowi³y niezwyk³¹ ozdobê krajobrazu.
Jednak mimo to czeka³a na nas ogromna ptasia niespodzianka. Niespodziewanie na niebie
pojawi³ siê typowy kszta³t ptaka drapie¿nego. Pocz¹tkowo zniechêceni powiedzielimy sobie 
pewnie to kolejny myszo³ów (tego dnia wielokrotnie obserwowalimy te ptaki). Jednak póniej
dostrzeglimy lekko wciêty ogon oraz prawie jednolite ciemne upierzenie, co jednoznacznie
wskazywa³o na kaniê czarn¹! To bardzo rzadki gatunek, który wycofuje siê z wielu regionów
kraju. Wed³ug szacunków Komitetu Ochrony Or³ów (organizacji zajmuj¹cej siê ochron¹ naszych
ptaków drapie¿nych) gniedzi siê u nas tylko 300  400 par tego gatunku. Tak¿e na Mazowszu
jest to gatunek skrajnie nieliczny, znane jest tylko 1 pewne stanowisko lêgowe! Tym bardziej
bylimy bardzo zaskoczeni t¹ obserwacj¹, a nasze zdumienie jeszcze wzros³o, gdy do pierwszej
kani do³¹czy³a druga i wkrótce oba ptaki szybowa³y nad ³¹kami w poszukiwaniu pokarmu. To
wyj¹tkowy widok w naszym regionie, znacznie czêciej zdarzaj¹ siê przyk³adowo spotkania
z naszym najwiêkszym i herbowym ptakiem drapie¿nym, jakim jest bielik.
Po tak wspania³ej obserwacji
mo¿na ju¿ by³o zaczynaæ powrót do
domu, tym bardziej, ¿e narastaj¹cy
z ka¿d¹ chwil¹ upa³ stawa³ siê nie
do zniesienia, a droga powrotna
krótk¹ wcale nie by³a. Choæ rezultat
sprawdzania budek dla pustu³ek nie
by³ zadowalaj¹cy, gdy¿ nie
widzielimy ani jednego ptaka, to
mimo to czas powiêcony na t¹
kontrolê nie by³ stracony.
Widzielimy sporo interesuj¹cych
gatunków, niektóre bardzo rzadko
(albo wrêcz sporadycznie) spotykane
Rys. Katarzyna Kubicka
na tym terenie i w takim rodowisku.
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A same pustu³ki  có¿ widocznie na razie wol¹ gniedziæ siê w nieodleg³ych miastach (np.
w Warszawie) ni¿ na zasobnych nadnarwiañskich pastwiskach i ³¹kach. Mamy jednak nadzieje,
¿e w przysz³ym i kolejnych sezonach lêgowych soko³y te odkryj¹ czekaj¹ce tutaj specjalnie dla
nich budki i chocia¿ czêæ z nich zostanie zasiedlona.
Gdyby jeszcze nie ten piekielny upa³ nie by³o by na co narzekaæ. Z drugiej strony dziêki
temu wygl¹dalimy, jakbymy przed chwil¹ wrócili z samego serca czarnej Afryki.
Marcin Rejmer

RADOMSKIE PUSTU£KI
Na terenie radomskiej fabryki Altadis od wielu lat
gniazduje kilka par pustu³ek. W lutym 2005 roku, w ramach
prac remontowych, otwory prowadz¹ce na nie u¿ytkowane
poddasze, na którym siê gniedzi³y, zosta³y zabudowane
okienkami. Zaalarmowa³em kierownictwo i dziêki wsparciu
ze strony Wiceprezesa Jerzego Kowala uda³o siê znaleæ
satysfakcjonuj¹ce obie strony (ptaki i ludzi) rozwi¹zanie.
Mirek Rzêpa³a udostêpni³ nam rysunki techniczne i zanim
siê obejrza³em, dzia³ techniczny Altadis wykona³
11 piêknych budek, które zosta³y zamocowane za pomoc¹
dwigu pod okapem budynku na wysokoci 4 piêtra
(8 sztuk) i na okolicznych topolach (3 sztuki).
W pierwszym sezonie po zamocowaniu skrzynek nie
by³o 100-procentowej pewnoci, i¿ pustu³ki zaakceptowa³y
nowe warunki, krêci³y siê po terenie zak³adu, ale nie
zaobserwowano lêgu. Natomiast w tym roku 3 wisz¹ce na
budynku budki nosi³y wyrane oznaki u¿ytkowania, pod
spodem le¿a³y wypluwki, za widok wlatuj¹cych do rodka
ptaków obserwowanych z okna nieopodal robi³ wielkie
wra¿enie. Z uwagi na wysokie przednie cianki budek nie
Pustu³ka
uda³o mi siê stwierdziæ liczby m³odych. Mylê, ¿e mo¿na
Rys. Micha³ Pasennik
tê operacjê uznaæ jednak za sukces, który pomóg³ tym
piêknym ptakom, zawisaj¹cym jak dawniej widowiskowo
nad dziedziñcem fabryki. Zwiêkszy³ jednoczenie wiadomoæ ekologiczn¹ wród pracowników.
Piotr Gawlikowski

DOKARMIANIE B£OTNIAKA?!
Wyszukiwanie gniazda b³otniaka ³¹kowego jest bardzo czasoch³onnym zajêciem, które
wymaga wiele cierpliwoci, skupienia i spostrzegawczoci. Ale jak powszechnie wiadomo, nic
nie osi¹gniemy, gdy nie bêdziemy próbowaæ. W koñcu, gdy nasze poszukiwania zostan¹
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uwieñczone sukcesem, niewyobra¿alna radoæ sprawi, ¿e zapomnimy, ile to godzin musielimy
spêdziæ na wpatrywaniu siê w horyzont w nadziei zaobserwowania samca nios¹cego pokarm dla
swoich piskl¹t i samicy. A widok maleñkich, nieporadnych b³otniaków ³¹kowych w gniedzie
us³anym wród zbó¿, które lada dzieñ mog¹ zostaæ skoszone sprawia, ¿e jak najszybciej chce siê
im zapewniæ opiekê podczas nadchodz¹cych ¿niw.
W tym roku, po raz pierwszy w ¿yciu, po oko³o dwóch tygodniach poszukiwañ, 15 lipca
uda³o mi siê zlokalizowaæ po³o¿enie gniazda b³otniaka ³¹kowego. W gniedzie, które znajdowa³o
siê na polu, w pszen¿ycie, by³y 4 pisklêta: najstarsze mia³o pewnie oko³o tygodnia, dwa m³odsze
oko³o 3-4 dni, a najm³odsze musia³o siê wykluæ kilkanacie godzin wczeniej, bo tu¿ przy nim
le¿a³a skorupka.
Po uzyskaniu zgody od w³aciciela pola, 18 lipca gniazdo z pisklêtami zosta³o zabezpieczone
metalow¹ siatk¹ przed atakiem ze strony naziemnych drapie¿ników. Co kilka dni jedzi³em
w pobli¿e gniazda i spod os³ony ga³êzi gruszy rosn¹cej na miedzy obserwowa³em, czy pisklêta
s¹ regularnie karmione.
Oko³o 25 lipca rozpoczê³y siê ¿niwa. Upalna pogoda sprawi³a, ¿e prawie jednoczenie
wszystkie pola zosta³y skoszone. 27 lipca wieczorem pojecha³em, aby sprawdziæ jak m³ode
b³otniaki znios³y koszenie pola. Kiedy dotar³em na miejsce, by³em trochê zaskoczony widokiem,
który ujrza³em. Najprawdopodobniej podczas koszenia zbo¿a rolnik zabra³ pisklêta z gniazda,
zdj¹³ siatkê, a po przejechaniu kombajnu za³o¿y³ ponownie ogrodzenie i w³o¿y³ do niego m³ode
b³otniaki. Skutkiem tego , pisklêta zosta³y wystawione na niemi³osiernie piek¹ce promienie s³oñca,
na kawa³ku ogrodzonego r¿yska. Nastêpnego dnia pisklêta zosta³y zaobr¹czkowane przez
pracownika Towarzystwa Przyrodniczego Bocian- Dominika Krupiñskiego. Podczas gdy
Dominik zak³ada³ obr¹czki, ja nawrzuca³em do ogrodzenia du¿o s³omy, aby pisklêta mia³y siê
gdzie ukryæ. Po zaobr¹czkowaniu stwierdzilimy, ¿e w lêgu znajduj¹ siê dwie samiczki (najstarsza
i najm³odsza) i dwa samce.
Przez kolejne dwa tygodnie m³ode b³otniaki ros³y jak na dro¿d¿ach, trac¹c z dnia na dzieñ
coraz wiêcej okrywy puchowej. Oko³o 5 sierpnia trzy najstarsze pisklêta by³y ju¿ prawie
ca³kowicie opierzone. Rodzinne
pielesze pierwsza opuci³a
najstarsza samiczka (7 sierpnia),
a w ci¹gu dwóch kolejnych gniazdo
opuci³y 2 samczyki. Ca³a trójka
rodzeñstwa skry³a siê na s¹siednim
polu, w g¹szczu kukurydzy. Teraz
to w³anie one by³y w centrum
zainteresowania doros³ych ptaków
i w pierwszej kolejnoci dostawa³y
pokarm. 9 sierpnia w gniedzie
zosta³o tylko najm³odsze pisklê samiczka, która wydawa³a siê
bardzo os³abiona.
Przez ca³¹ pierwsz¹ noc po
wylocie
trzech m³odych b³otniaków
M³ody b³otniak ³¹kowy
pada³ bardzo obfity deszcz.
Rys. Kamil Kryñski
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Nastêpnego dnia postanowi³em sprawdziæ, jak maj¹ siê moi podopieczni. Kiedy dotar³em na
miejsce, spostrzeg³em na polu dwa m³ode. Ptaki, na mój widok, szybko pobieg³y do kukurydzy
i schowa³y siê w jej g¹szczu. Pisklê, które pozosta³o w ogrodzeniu, wygl¹da³o bardzo ¿a³onie.
By³o ca³e przemokniête i g³odne, a na dodatek s³oma, w której chowa³o siê zosta³a te¿ ca³a
przemoczona i przybita do ziemi. Szybko wróci³em do domu i postanowi³em jak najszybciej
pomóc przemoczonej samiczce. W tym celu na³o¿y³em ca³y worek suchej s³omy i wzi¹³em kawa³ek
surowej w¹tróbki. Wsiad³em na rower i po kilkunastu minutach jazdy by³em znowu przy gniedzie.
Najpierw wysypa³em wie¿¹ s³omê do ogrodzenia i ustawi³em j¹ tak, aby przypomina³a sza³as.
Potem wzi¹³em kawa³ek w¹tróbki do rêki i oderwawszy niewielki kawa³ek po³o¿y³em go przy
pisklêciu. M³ody b³otniak, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, zacz¹³ otwieraæ dziób i domagaæ
siê nakarmienia. Kolejny k¹sek miêsa ju¿ powêdrowa³ wprost do szeroko otwartego dzioba
pisklêcia. I tak kawa³ek, za kawa³kiem ptak zjad³ ca³¹ porcjê w¹tróbki, a póniej schowa³ siê do
sza³asu z suchej s³omy. Kolejnego dnia postanowi³em znowu podrzuciæ b³otniakowi co do
jedzenia. Tym razem mia³em wielkie szczêcie, poniewa¿ moja kotka Kicia przynios³a mysz naturalny pokarm b³otniaków. Ko³o po³udnia pojecha³em do pisklêcia, wioz¹c ze sob¹ kilka
kawa³ków surowej w¹troby i mysz. Gdy wszed³em do ogrodzenia m³ody b³otniak nie przestraszy³
siê mnie i po chwili znów zacz¹³ siê dopominaæ jedzenia. Najpierw pokaza³em pisklêciu gryzonia.
Samiczka natychmiast chwyci³a go szponami, opuci³a skrzyd³a, odwróci³a siê do mnie ty³em
i zaczê³a rozrywaæ ostrym dziobem. Gotowe kawa³ki w¹troby musia³em wiec po³o¿yæ z boku.
Nastêpnego dnia tak¿e zawioz³em b³otniakowi mysz, trochê surowej w¹tróbki i now¹ porcjê
suchej s³omy, poniewa¿ w nocy znów spad³ ulewny deszcz.
M³ody ptak opuci³ szczêliwie gniazdo 13 sierpnia. Przez kilka kolejnych dni po wylocie
obserwowa³em go razem z dwójk¹ starszego rodzeñstwa jak próbowa³a przechwytywaæ ³up
przynoszony przez doros³e ptaki. Z moich obserwacji wynika, ¿e udawa³o siê jej odebraæ pokarm od
którego z rodziców tylko wtedy, gdy dwa starsze pisklêta by³y najedzone. Po czwartym m³odym
b³otniaku lad zagin¹³. Najprawdopodobniej sta³ siê ofiar¹ lisa, którego widywa³em czêsto w pobli¿u.
Ca³a b³otniakowa rodzinka trzyma³a siê w pobli¿u gniazda oko³o dwa tygodnie. W dzieñ
trzy m³ode ptaki najczêciej przesiadywa³y na rodzinnym polu oczekuj¹c na przylot rodziców
z pokarmem. Czasami zrywa³y siê do lotu, podczas którego æwiczy³y ¿eglowanie na uniesionych
do góry skrzyd³ach.
Decyduj¹c siê na dokarmianie m³odego b³otniaka ³¹kowego liczy³em siê z faktem, ¿e zbytnio
przyzwyczai siê do widoku i obecnoci cz³owieka. Poprzez to dzia³anie zaingerowa³em tak¿e
w naturê, ³ami¹c prawo doboru naturalnego, które g³osi, ¿e prze¿ywaj¹ tylko najsilniejsi. Jednak,
gdyby spojrzeæ na tê ingerencjê z drugiej strony, mo¿na by powiedzieæ, ¿e przyczyni³em siê do
wychowania o jednego b³otniaka wiêcej w tym sezonie lêgowym; i to w dodatku samiczki,
która, je¿eli jej szczêcie dopisze, wróci w tê okolicê po 3-4 latach i za³o¿y w³asn¹ rodzinê.
Kamil Kryñski

RELACJA Z SEMINARIUM NASZA WIS£A
W dniu 29 sierpnia 2006 roku w Sali Urzêdu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
odby³o siê, organizowane przez Klub Przyrodników, seminarium pt. Nasza Wis³a. Celem
spotkania by³a wymiana pogl¹dów oraz stworzenie wspó³pracy umo¿liwiaj¹cej skuteczn¹ ochronê
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Doliny rodowej Wis³y  jednego z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w skali krajowej
i europejskiej.
Po krótkim wprowadzeniu, seminarium rozpocz¹³ pokaz slajdów Grzegorza Oko³owa
z Kampinoskiego Parku Narodowego, prezentuj¹cy krajobrazy nadwilane z rodkowego biegu
rzeki. To w³anie dzia³alnoæ wód Wis³y ukszta³towa³a dzisiejszy unikatowy krajobraz po³o¿onej
u wrót stolicy kraju puszczy i od dawna mia³a wp³yw na jej prawid³owe funkcjonowanie. Nic
wiêc dziwnego ¿e spory fragment rodkowego biegu królowej polskich rzek znalaz³ siê
w granicach otuliny tego obszaru chronionego. Niestety obwa³owanie rzeki i urz¹dzenia
hydrotechniczne ulokowane na ciekach przep³ywaj¹cych przez park narodowy pozbawi³y tereny
puszczañskie dop³ywu wód wilanych, w wyniku czego dzisiaj obszar ten walczy z problemem
obni¿enia poziomu wód gruntowych i wysychania. Odbija siê to negatywnie na florze, faunie
i zbiorowiskach wystêpuj¹cych w kampinoskim lesie.
Nastêpnie WWF przedstawi³ walory i znaczenie przyrodnicze rodkowej Wis³y. Zw³aszcza
pod wzglêdem ornitologicznym obszar ten jest unikatowy  to tutaj gniedzi siê zdecydowana
wiêkszoæ krajowej populacji takich gatunków jak: rybitwa bia³oczelna, mewa pospolita czy
sieweczka obro¿na. Egzystencja tych ptaków w Polsce zale¿y od losów ich wilanej populacji.
Aby chroniæ ten teren oraz zapewniæ przyjazny przyrodzie rozwój obszarów nadwilañskich WWF
przygotowa³ projekt Parku Krajobrazowego Doliny rodkowej Wis³y. Niestety ze wzglêdu na
zdecydowany sprzeciw samorz¹dowców, nie uda³o siê go powo³aæ. Przedstawiciele lokalnych w³adz
nie umiej¹ dostrzec korzyci, jakie niesie ze sob¹ utworzenie parku krajobrazowego, takich jak np.
rozwój kwalifikowanej turystyki, który spowodowa³by nap³yw osób spragnionych wypoczynku
i zapoznania siê z atrakcjami przyrodniczymi tego regionu, promocjê lokalnych walorów i zabytków.
To wszystko zapewni³aby w³anie ta forma ochrony obszarowej.
Kolejnym punktem by³a charakterystyka ³êgów
wilanych  jednej z osobliwoci przyrodniczych tego
terenu. Nad rodkowym biegiem królowej polskich rzek
zachowa³y siê jeszcze du¿e p³aty tych zbiorowisk, które
zamieszkuje specyficzna fauna i flora. Jak wa¿ne s¹ to
ekosystemy mo¿e nas przekonaæ choæby to, ¿e ³êgi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe znalaz³y siê
w za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej i wymagaj¹
ochrony poprzez wyznaczenie dla nich ostoi w ramach
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
W dalszej czêci seminarium zosta³ poruszony temat
m.in. programów rolnorodowiskowych, w których
znalaz³y siê pakiety umo¿liwiaj¹ce ochronê wielu cennych
biotopów, zarówno pod wzglêdem florystycznym, jak
i faunistycznym. Przy odpowiednim wykorzystaniu mog¹
siê one staæ bardzo wa¿nym narzêdziem s³u¿¹cym
zachowaniu tak cennych siedlisk, jak np. ³¹ki selernicowe,
trzêlicowe czy s³onorola.
Mówiono tak¿e o sprawach edukacji i turystyki
przyrodniczej w rejonie rodkowej Wis³y, a zw³aszcza
Czapla bia³a
Rys. Wioleta Pu³a
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o tym, jak mo¿na zainwestowaæ w tak wyj¹tkowe walory, które oferuje na tym obszarze rodowisko.
Niestety, jak do tej pory, gminy nie umiej¹ tego bogactwa, które posiadaj¹ na swoim terenie,
odpowiednio wykorzystaæ. Nie mo¿na by³o nie wspomnieæ o planowanych inwestycjach
komunikacyjnych i innych zagro¿eniach walorów przyrodniczych Wis³y. Na terenie tym bowiem
stale istnieje silna presja zwi¹zana z chêci¹ przekszta³cenia naturalnej rzeki w prosty i wybetonowany
ciek wodny.
Z kolei rozbudowa sieci drogowej w kraju bêdzie wi¹za³a siê z potrzeb¹ lokalizacji nowych
mostów, przecinaj¹cych jeden z najwa¿niejszych szlaków migracyjnych, jaki stanowi nasza
najd³u¿sza rzeka. Najwiêkszym niebezpieczeñstwem jest z pewnoci¹ przewidziane w Strategii
Gospodarki Wodnej przygotowanie szlaku wodnego Wis³y od Krakowa a¿ po ujcie. Jeli dojdzie
do realizacji tego zapisu czeka nas zabudowa hydrotechniczna rzeki, powstanie nowych zbiorników
wodnych oraz tam, wyprostowanie koryta, likwidacja starorzeczy i piaszczystych ³ach w nurcie
rzeki. Miejmy nadzieje, ¿e dziêki temu, i¿ rodkowa czêæ rzeki jest chroniona jako obszar sieci
Natura 2000, nie dojdzie do degradacji przyrodniczej tego wyj¹tkowego na skalê europejsk¹ obszaru.
Jednym z bardziej interesuj¹cych miejsc nad rodkow¹ Wis³¹ s¹ ³¹ki zalewowe pod Modlinem.
Znajduj¹ce siê pod wodn¹ wczesn¹ wiosn¹ przyci¹gaj¹ wielkie stada przelotnych ptaków, które
zatrzymuj¹ siê na tym terenie. Obszar zalewowych ³¹k charakteryzuje siê tak¿e bogactwem, jeli
chodzi o wiat florystyczny. Dlatego te¿ podczas seminarium dyskutowano nad mo¿liwoci¹ objêcia
go form¹ ochrony obszarowej, np. w ramach u¿ytku ekologicznego. By³a by to doskona³a okazja,
aby przekonaæ mieszkañców i lokalne w³adze do przyjaznego nastawienia na ochronê zalewowych
³¹k. S³u¿y³by temu m.in. projekt budowy orodka edukacji ekologicznej czy wie¿ obserwacyjnych,
z których mo¿na by³o by podziwiaæ walory tego obszaru. Jednak na razie to tylko pomys³  droga
do jego realizacji jest jeszcze d³uga (trzeba np. wykonaæ dok³adn¹ i szczegó³ow¹ inwentaryzacjê
ornitologiczn¹ ³¹k modliñskich, porozumieæ siê z w³acicielami terenów, na których ma byæ
utworzony u¿ytek itp).
W czasie seminarium mówiono tak¿e, ¿e potrzebne jest jak najszybsze podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu czynn¹ ochronê rodkowej Wis³y. Chodzi tu np. o ustawienie tablic informuj¹cych
o tamtejszych rezerwatach. Jest to sprawa tym pilniejsza, ¿e coraz wiêcej ludzi przedostaje siê na
wyspy objête ochron¹ i - mniej lub bardziej wiadomie - niszczy ptasie lêgi, które tam siê znajduj¹.
Nie jest to bez znaczenia dla ptaków gniazduj¹cych na wilanych ³achach, które i tak swój sukces
lêgowy maj¹ uzale¿niony od kaprysów królowej polskich rzek. Potrafi ona w krótkim czasie przybraæ
tak mocno, ¿e zalewa ca³kowicie wyspy z lêgami ptaków. Do tej pory nie powiod³y siê próby
powo³ania nad rodkow¹ Wis³¹ ani ostoi Ramsar, ani parku krajobrazowego, nie mówi¹c ju¿
o parku narodowym. Jedynymi formami ochrony obszarowej na tym terenie jest ostoja sieci Natura
2000 i rezerwaty przyrody. Trzeba d¹¿yæ do tego, aby choæ te znajduj¹ce siê pod ochron¹ obszary
faktycznie spe³nia³y swoj¹ rolê, dla której zosta³y ustanowione.
Organizacja seminarium by³a bardzo dobrym pomys³em, umo¿liwi³a bowiem wymianê
spostrze¿eñ, planów i zamiarów dotycz¹cych sposobów skutecznej ochrony terenu Wis³y rodkowej
oraz rozwoju obszarów nadwilanych, nie szkodz¹cemu unikatowej wartoci przyrodniczej tego
regionu. Wypada siê tak¿e cieszyæ z tego, ¿e do grona osób i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz
zachowania wyj¹tkowych wilanych ekosystemów do³¹cza Klub Przyrodników. Dzia³aj¹c razem
i wspólnie mamy wiêksz¹ szansê, aby ocaliæ ten jedyny i niepowtarzalny na skalê europejsk¹ obszar.
Marcin Rejmer
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SOWI WEEKEND W LASACH LUBLINIECKICH
Choæ wydaje siê to dziwne, nawet w tak gêsto zaludnionym i obfitym w znawców regionie,
jak Górny l¹sk, s¹ miejsca nie do koñca zbadane pod wzglêdem przyrodniczym. Wiele tajemnic
skrywaj¹ miêdzy innymi Lasy Lublinieckie  jeden z wiêkszych kompleksów lenych
w województwie l¹skim. Drzewostan lasów to w g³ównej mierze bór sosnowy z podszytem
wierkowym, ci¹gn¹cy siê od Zawadzkich na zachodzie, a¿ po Woniki na wschodzie. Mimo
bliskoci ogromnej aglomeracji l¹skiej, Lasy Lublinieckie s¹ miejscem niezwykle cennym
przyrodniczo. Nas przyci¹gnê³o tu przede wszystkim niesamowite bogactwo ptaków, w tym
i bardzo rzadkich gatunków puszczañskich.
Ornitologiczne badania na szersz¹ skale zaczêto prowadziæ tu pod koniec lat 80. ubieg³ego
wieku. W sezonie lêgowym stwierdzono tu miêdzy innymi takie ciekawostki jak: parê or³ów
przednich, gado¿era, puszczyka uralskiego czy kilka jarz¹bków. Jeszcze do niedawna mo¿na siê
tu by³o nas³uchaæ g³osów tokuj¹cych cietrzewi. Obecnie spotyka siê ju¿ tylko pojedyncze kury
tego gatunku. Niestety jego dni w tych stronach s¹ z pewnoci¹ policzone. Coraz wiêcej przybywa
tutaj lêgowych ¿urawi, dla których Lasy Lublinieckie s¹ jednymi z bardziej po³udniowych
stanowisk w Polsce. Prawdziwym zaskoczeniem dla tutejszych ornitologów by³o jednak odkrycie
na terenie borów lêgowej sowy w³ochatki. Najpierw jednej pary, ale dok³adniejsze badania
wykaza³y, ¿e w miejscu tym mo¿e pohukiwaæ znacznie wiêcej tych borealnych sówek.
Postanowilimy, ¿e od wiosny 2006 roku sami podejmiemy siê poszukiwania w³ochatek
w miejscach, gdzie nikt tego jeszcze nie robi³. Skontaktowalimy siê w tym celu z miejscowymi
ornitologami, którzy wskazali nam na mapie kilka sowich bia³ych plam. Za cel na rok 2006
obralimy malowniczy obszar Lasów we wschodniej ich czêci  konkretnie kompleks pomiêdzy
miejscowociami Zielona a Woniki.
Zebralimy zgran¹ ekipê (4 cz³onków MKTP
Bocian, pracownik l¹skich PK oraz kilku sowiarzyamatorów), która przez dwie noce dok³adnie
penetrowa³a wybrany obszar lenej g³uszy. Okaza³o siê,
¿e te dwie bezchmurne kwietniowe noce by³y idealnym
strza³em w dziesi¹tkê! Warunki pogodowe tak sprzyja³y
aktywnoci sów, ¿e stymulacjê magnetofonow¹
moglimy ograniczyæ do minimum. Metody tej
u¿ywalimy w miejscach potencjalnie dogodnych dla
w³ochatki, ale z których nie by³o s³ychaæ nawo³uj¹cego
samca. O zjawisko to nie by³o jednak trudno by³y
momenty, w których z jednego miejsca s³yszelimy
3 równoczenie hukaj¹ce sówki! Takich wyników nie
spodziewalimy siê w najpiêkniejszych snach! W ci¹gu
zaledwie dwóch nocy chodz¹c w dwie grupy
zlokalizowalimy a¿ 9 stanowisk z nawo³uj¹cymi
samcami w³ochatki i tylko 1 samca puszczyka. To
naprawdê osza³amiaj¹cy wynik bior¹c pod uwagê fakt,
¿e do tej pory ze znacznie wiêkszego, lepiej zbadanego
M³oda w³ochatka
Rys. Szymon Beuch
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fragmentu lasów podawano zaledwie
kilkanacie terytoriów w³ochatkowych! Raz
tylko uda³o siê dostrzec nam takiego
wrzeszcz¹cego samca w³ochatki, ale za to jak!
Ptak siedzia³ spokojnie w po³owie wysokoci
sosny, trochê polata³ nam nad g³owami.
Naprawdê mo¿na siê by³o do syta napatrzeæ,
bo sowa nic sobie nie robi³a z t³umu
obserwatorów.
Niestety nie uda³o siê stwierdziæ obecnoci
sóweczki, choæ co jaki czas spotyka siê j¹
w lublinieckich borach, mo¿e nastêpnym razem!
Za dnia te¿ nie pró¿nowalimy. Z sów
wracalimy oko³o 1. 2. w nocy, odk³adalimy
latarki na pó³ki, drzemalimy kilka godzin
i o brzasku wyruszalimy penetrowaæ knieje ju¿
w wietle s³onecznym. Odwiedzilimy np. ³¹ki,
gdzie kilka lat temu obserwowano jeszcze toki
cietrzewi. Choæ ka¿dy z nas nas³uchiwa³
bulgotania i czuszykania, musielimy zadowoliæ
¯urawie
Rys. Romuald Mikusek
siê tylko wszechobecnymi g³osami ¿urawi,
tokuj¹cymi samotnikami i piewem lenej
drobnicy, który pod koniec kwietnia z dnia na dzieñ by³ coraz bardziej intensywny.
Tego typu obozy sowiarskie w Lasach Lublinieckich mamy zamiar prowadziæ co roku, za
ka¿dym razem w innym miejscu. Byæ mo¿e póniej bêd¹ mia³y one tylko formê kontrolowania
dawnych stanowisk. W ka¿dym razie warto by³oby okreliæ dok³adn¹ liczebnoæ tej rzadkiej
sowy w kompleksie lenym, tak odizolowanym od innych sta³ych populacji.
Kto wie, mo¿e oka¿e siê, ¿e uwa¿ana kiedy za wielk¹ rzadkoæ w³ochatka jest
najliczniejszym gatunkiem sowy w Lublinieckich Lasach? Na razie wiele na to wskazuje
Szymon Beuch, Pawe³ Kmiecik

SPRAWOZDANIE Z PRACY AZYLU DLA PTAKÓW
W 2005 ROKU
Pomimo histerii zwi¹zanej z ptasi¹ gryp¹, pacjentów w Azylu nie uby³o, chocia¿ na
przedwioniu mielimy kilkutygodniow¹ przerwê w przyjmowaniu chorych ptaków. Trafia³y
one w tym czasie na Wydzia³ Weterynaryjny SGGW. Mog³y byæ tam jednak obs³ugiwane tylko
do godziny 16. wiêc gdy tylko zacz¹³ siê sezon na pisklêta kwiczo³ów i kosów, Powiatowy
Lekarz Weterynarii zmieni³ wczeniejsz¹ decyzjê i wymagaj¹ce troskliwej opieki pisklêta znów
trafia³y do Azylu (który pracuje od godziny 6.00 do 22.00).
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O pracy Azylu mo¿na siê dowiedzieæ wiêcej na stronie Sto³ecznego Towarzystwa Ochrony
Ptaków www.stop.eko.org.pl/portal/.
Aktualny, bezporedni numer telefonu do Azylu: (022) 670 22 07.

Karmienie jerzyka
Rys. Wioleta Pu³a

Losy ptaków rehabilitowanych w Azylu dla ptaków od 1.01.2005 do 31.12.2005 r.
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Andrzej Kruszewicz

NIEOCZEKIWANE SPOTKANIE!
Biernaty rednie - ma³a miejscowoæ pod £osicami w woj. mazowieckim. Kto by pomyla³,
¿e w jej okolicy mo¿na spotkaæ tyle ciekawych i nieraz rzadkich gatunków rolin i zwierz¹t!
Zwykle nikt nie zwraca uwagi na spotykane po drodze roliny i zwierzêta a zw³aszcza owady,
nie zdaj¹c sobie sprawy, jakie to interesuj¹ce i piêkne stworzenia.
Jednym z takich interesuj¹cych i piêknych owadów jest mieniak têczowiec - motyl z rodziny
rusa³kowatych, ¿yj¹cy w lasach liciastych, rzadziej mieszanych, oraz na ich obrze¿ach. Rzadko
mo¿na go zobaczyæ, poniewa¿ jest bardzo p³ochliwy i lata zwykle wysoko w koronach drzew.
Jest jednym z naszych najwiêkszych i najpiêkniejszych motyli. Skrzyd³a samców mieni¹ siê
w s³oñcu niebiesko. Niestety motyl ten jest coraz rzadziej spotykany, bo niszczy siê jego naturalne
rodowisko.
Nigdy nie mia³am okazji spotkaæ mieniaka, mimo ¿e czêsto chodzê do lasu. Wiêc spotkanie
z nim w moim ogrodzie by³o dla mnie prawdziw¹ niespodziank¹, zw³aszcza, ¿e nie spotyka siê
go raczej poza jego naturalnym rodowiskiem. Nie wiem sk¹d siê wzi¹³ w moim ogrodzie pewnie zab³¹dzi³, ale dziêki temu mog³am mu
siê dok³adnie przyjrzeæ.
Tego dnia (4 lipca) wsta³am doæ wczenie
- ok. 7.00. Posz³am podlaæ kwiaty w ogrodzie.
Patrz¹c na drzewa rzuci³ mi siê w oczy du¿y
siedz¹cy na liciu motyl. Na pocz¹tku myla³am,
¿e to który z du¿ych gatunków rusa³ek z daleka ciê¿ko by³o go oznaczyæ zw³aszcza,
¿e mia³ z³o¿one skrzyde³ka. Podesz³am wiêc
ostro¿nie bli¿ej, by siê mu przyjrzeæ. Ku
mojemu wielkiemu zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e
to nie rusa³ka, ale samiec mieniaka têczowca!
Gdy podesz³am za blisko, motyl spostrzeg³ ruch,
zerwa³ siê i na chwilê znikn¹³ mi z oczu, ale
Mieniak têczowiec
Rys. Katarzyna Kubicka
zaraz wróci³. Tym razem przysiad³ na p³ocie
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z roz³o¿onymi skrzyde³kami. Podesz³am ju¿ ostro¿niej, by go nie sp³oszyæ. Uda³o mi siê. Mog³am
mu siê wreszcie dok³adnie przyjrzeæ; mia³ ciemne mieni¹ce siê piêknym b³êkitem przepasane
bia³o skrzyde³ka. By³am tym bardziej zadowolona, ¿e nie ucieka³, mimo ¿e to p³ochliwy gatunek.
Wystraszy³a go moja mama, która mnie w³anie zawo³a³a. Motyl uciek³, ale mia³am nadziejê, ¿e
go jeszcze tego dnia spotkam. Wróci³am oko³o godz. 11.00. Ku memu zadowoleniu mieniak
w³anie siedzia³ na wilgotnej ziemi i wysysa³ z niej wodê. Mog³am dokoñczyæ moje obserwacje.
Ale najbardziej mnie zdziwi³o to, ¿e wcale nie przejmowa³ siê moj¹ obecnoci¹, mimo ¿e uchodzi
za p³ochliwego. Potem gdzie polecia³ i straci³am go z oczu. Zagl¹da³am teraz czêciej do ogrodu
w nadziei, ¿e go jeszcze spotkam, ale od tamtego przedpo³udnia nie zobaczy³am go ju¿ wiêcej.
To by³o naprawdê nieoczekiwane spotkanie, którego nie zapomnê. Ma³o kto ma okazjê
obserwowaæ mieniaki, ale mnie siê to uda³o. Mam nadzieje, ¿e na tym moja przygoda z mieniakami
siê nie zakoñczy. Mylê o dalszych obserwacjach tych ciekawych owadów. Bardzo lubiê motyle
i zachêcam do ich obserwacji.
Anna Paprocka
LO w £osicach

PTASIE ¯YCIE W WIELKIEJ P£YCIE
Od kilku lat w ca³ej Polsce okres letni to sezon tak zwanych termomodernizacji, czyli ociepleñ
elewacji budynków. Inwestycje takie ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹, wiêc z roku na rok przybywa
coraz wiêcej kolorowych bloków, a pod styropianem znikaj¹ szare ciany PRL- owskich domów.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takie przedsiêwziêcia to czysta korzyæ dla wszystkich  podnosi siê
estetyka blokowisk, malej¹ straty ciep³a, a lokatorzy p³ac¹ ni¿szy czynsz. Nie bez znaczenia jest
te¿ fakt, ¿e wiele termomodernizacji wspó³finansowanych jest ze rodków Wojewódzkich
Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, czyli inwestycje te powinny mieæ wymiar
ekologiczny. Jednak obok wszystkich niew¹tpliwych zalet, ocieplania bloków maj¹ jedn¹
zasadnicz¹ wadê  s¹ wielk¹ tragedi¹ dla ptaków, które tradycyjnie zak³adaj¹ gniazda
w konstrukcjach budynków. Podczas prowadzenia prac elewacyjnych niszczone s¹ bowiem ich
gniazda i lêgi. Problem ten dotyka przede wszystkim jerzyki, kawki, wróble, jaskó³ki oknówki
oraz go³êbie miejskie.
Patrz¹c na budynki z tak zwanej wielkiej p³yty czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ¿e jego
ciany z ubytkami tynku, miejsca pod parapetami czy te¿ przestrzenie za rynnami mog¹ byæ
potencjalnymi miejscami gniazdowania wróbli. Popularnoci¹ wród ptaków ciesz¹ siê te¿ tak
zwane stropodachy (czyli przestrzeñ izolacyjna miêdzy stropem ostatniego piêtra a dachem),
których powierzchnia, w zale¿noci od przekroju otworów wentylacyjnych, wykorzystywana
jest g³ównie przez jerzyki, kawki i go³êbie miejskie, choæ korzystaj¹ z nich tak¿e wróble, szpaki
i pustu³ki. Najbardziej jednak zauwa¿alna jest obecnoæ jaskó³ek oknówek, których gniazda
widoczne s¹ we wnêkach okiennych, pod balkonami oraz innymi nawisami budynków.
Wymieniaj¹c dzikich lokatorów nale¿y wspomnieæ te¿ o nietoperzach, które czasem urz¹dzaj¹
sobie kryjówki w budynkach.
Przychodzi wiosna i ptaki rozpoczynaj¹ okres lêgowy, a spó³dzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe oraz pozostali zarz¹dcy bloków ich termomodernizacjê. Co dzieje siê jednak
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z ptakami gniazduj¹cymi w budynkach w trakcie prac ociepleniowych? Niestety, z konfrontacji:
nowa elewacja a ptaki, zazwyczaj obronn¹ rêk¹ wychodzi jednak elewacja. Tak wiêc pisklêta
wróbli gin¹ pod styropianem, którym okleja siê ciany budynku, za pisklêta kawek, jerzyków,
go³êbi i pozosta³ych gatunków ptaków zamykane s¹ w stropodachach, których otwory
wentylacyjne zabezpieczane s¹ kratkami. Nagminnie str¹cane s¹ gniazda jaskó³ek oknówek,
bardzo czêsto z m³odymi ptakami, na ziemi l¹duj¹ te¿ gniazda i lêgi wróbli, które umiejscowione
by³y za rynnami lub pod parapetami okien. Powszechnym widokiem s¹ ptaki szukaj¹ce swoich
gniazd b¹d rozpaczliwie próbuj¹ce wydziobaæ dziury w styropianie lub usun¹æ zabezpieczenia
z otworów wentylacyjnych, aby dostaæ siê do swoich m³odych.
W taki sposób podczas ocieplania budynków, w skali ca³ej Polski gin¹ tysi¹ce, jeli nie
dziesi¹tki tysiêcy ptaków. Pojawia siê zatem pytanie, jak i czy mo¿na pogodziæ prace ociepleniowe
i dobro ptaków? I czy za ochron¹ ptaków gniazduj¹cych w budynkach przemawiaj¹ tylko wzglêdy
etyczne lub dobra wola inwestora b¹d wykonawcy?
Na mocy Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie
gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 220, poz.2237), cis³¹
ochron¹ gatunkow¹ zosta³y objête wszystkie gatunki ptaków gniazduj¹cych w budynkach,
w tym go³¹b miejski. Obok zacytowanego powy¿ej Rozporz¹dzenia, kwestiê ochrony ptaków
w trakcie remontów budynków reguluj¹ równie¿:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880);
Ustawa o ochronie zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 111 z 1997 r., poz. 724 ze zm.);
Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627, ze zm.).
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, w przypadku przedsiêwziêæ wi¹¿¹cych siê
z przeprowadzeniem robót, takich jak odnawianie elewacji, ocieplanie budynków, remonty itp.,
prace powinny byæ prowadzone z uwzglêdnieniem okresu ochronnego ptaków gniazduj¹cych
w konstrukcjach modernizowanych obiektów. Wymóg ten odzwierciedla równie¿ art.10 pkt 3
lit. g Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t
objêtych ochron¹, wskazuj¹c jako jeden ze sposobów ochrony ptaków dostosowanie terminów
i sposobów wykonania prac (...) budowlanych, remontowych i innych do okresów lêgu, rozrodu
lub hibernacji.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyranie zabrania niszczenia gniazd,
jaj i piskl¹t gatunków ptaków prawnie
chronionych, jak równie¿ niszczenia
ich siedlisk, ostoi i innych schronieñ.
Tym samym zatykanie szczelin
i otworów w elewacji budynków,
wybranych przez ptaki na miejsce
gniazdowania, b¹d naruszenie
któregokolwiek
z
zakazów
lub ograniczeñ obowi¹zuj¹cych
w stosunku do ptaków objêtych
ochron¹ gatunkow¹ jest co najmniej
wykroczeniem z art. 127, ust.
2 przywo³anej wy¿ej ustawy,
Jerzyk
zagro¿onym aresztem albo grzywn¹.
Rys. Eliza Wiszniewska
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Zabezpieczenie przestrzeni stropodachu i szczelin mog¹cych staæ siê miejscem lêgów ptaków je¿eli jest rzeczywicie niezbêdne - powinno odbyæ siê przed rozpoczêciem robót, w terminie
okrelonym ustawowo. Zgodnie z art. 52, ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody dopuszczalne jest
usuwanie od 16 padziernika do koñca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów
zieleni, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa lub sanitarne.
Remonty budynków lub zalepianie otworów w cianach stropodachów mog¹ byæ wiêc
prowadzone po wczeniejszym usuniêciu nie zajêtych gniazd we wspomnianym okresie.
Jednoczenie brak dope³nienia któregokolwiek z wy¿ej zastrze¿onych warunków powoduje,
¿e usuniêcie gniazda lub inne jego zniszczenie jest zabronione i karalne.
W przypadku remontu budynku bêd¹cego miejscem lêgowym ptaków, odbywaj¹cego siê
w okresie ochronnym, kratowanie b¹d inne zamykanie otworów pod dachami budynków,
w których gnie¿d¿¹ siê ptaki, a tym samym niedopuszczenie doros³ego ptaka do gniazda lub
uwiêzienie ptaków w przestrzeni stropodachu oraz wiadome skazanie ich na mieræ g³odow¹,
jest nie tylko wykroczeniem z art. 127, ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody, ale równie¿
przestêpstwem kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierz¹t. To samo dotyczy
str¹cania gniazd jaskó³ek w okresie lêgowym czy wyrzucania gniazd z pisklêtami z budynku
oraz niszczenia lêgów ptaków zak³adaj¹cych gniazda w szczelinach elewacji.
Maj¹c na uwadze przywo³ane powy¿ej regulacje nasuwa siê wniosek, i¿ prace ociepleniowe
prowadzone s¹ w Polsce z ra¿¹cym naruszeniem prawa, przy cichej akceptacji takiego stanu
rzeczy przez organy odpowiedzialne za nadzór budowlany i inwestorski. Co wiêcej, pomimo
zg³aszania nieprawid³owoci przy prowadzeniu termomodernizacji, urzêdy te nie podejmuj¹
¿adnych dzia³añ, aby przeciwdzia³aæ ³amaniu prawa przez inwestorów i wykonawców.
Czy istnieje zatem sposób, aby pogodziæ interes zarz¹dców budynków przy jednoczesnej ochronie
ptaków?
Tak¹ mo¿liwoæ stwarza jedynie cis³a wspó³praca inwestora oraz urzêdów wydaj¹cych
pozwolenia na budowê z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona ptaków.
Przyk³adem mog¹ byæ dzia³ania,
prowadzone na terenie Warszawy g³ównie
przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków i Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami, przy wsparciu Sto³ecznego
Towarzystwa Ochrony Ptaków (STOP) i TP
Bocian.
Wród dzia³añ, jakie zosta³y podjête,
wymieniæ mo¿na akcjê informacyjn¹,
skierowan¹ do warszawskich spó³dzielni
mieszkaniowych oraz do instytucji
bior¹cych udzia³ w procesie inwestycyjnym.
Z inicjatywy STOP przygotowana zosta³a
ulotka Ptaki w budynkach autorstwa prof.
dr hab. Macieja Luniaka, która zosta³a
wydana przez Biuro Ochrony rodowiska
Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Kawka
Broszura zosta³a rozdystrybuowana wród
Rys. Karolina Kanclerz
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spó³dzielni mieszkaniowych, delegatur Naczelnego Architekta Miasta i Wydzia³ów Ochrony
rodowiska w urzêdach dzielnic. Dodatkowo, do wszystkich delegatur Naczelnego Architekta
Miasta w urzêdach poszczególnych dzielnic Warszawy rozes³ane zosta³y pisma z prob¹
o umieszczanie w pozwoleniach na budowê zapisu, wymagaj¹cego uzyskania przez inwestora
opinii ornitologicznej, jeli prace ociepleniowe bêd¹ prowadzone w okresie lêgowym ptaków.
Jeli taka opinia potwierdzi³aby obecnoæ ptaków w przedmiotowym budynku, inwestor musia³by
uzyskaæ pozwolenie Ministra rodowiska na p³oszenie i niszczenie lêgów zwierz¹t objêtych
cis³¹ ochron¹ gatunkow¹.
Dzia³ania te przynios³y ju¿ wymierne rezultaty, gdy¿ w sezonie 2006 do OTOP, TP Bocian
i TOZ-u zwróci³y siê spó³dzielnie mieszkaniowe planuj¹ce termomodernizacje, z prob¹ o opiniê
ornitologiczn¹. Równie¿ od tego roku cztery sporód 17 delegatur Naczelnego Architekta Miasta
st. Warszawy umieszczaj¹ w pozwoleniach na budowê zapis, o który postulowa³ OTOP i TOZ.
Nawi¹zana zosta³a bezporednia wspó³praca z kilkoma spó³dzielniami mieszkaniowymi
i wykonawcami, których uda³o siê przekonaæ do zostawiania w ocieplanych blokach otwartych
stropodachów. Poza tym jedna z warszawskich spó³dzielni (SM Miêdzynarodowa) ma zamiar
ju¿ jesieni¹ tego roku zabezpieczyæ budynki przed ptakami, poprzedzaj¹c zaplanowan¹ na wiosnê
2007 termomodernizacjê kilkunastu bloków. Oczywicie po zakoñczeniu prac stropodachy bêd¹
dostêpne dla ptaków, w planach jest te¿ powieszenie podtynkowych budek lêgowych - bêdzie to
pionierska akcja w Warszawie.
Pozostaj¹ jeszcze dzia³ania ad hoc, prowadzone przez wy¿ej wymienione organizacje ju¿
podczas prac termomodernizacyjnych. Niestety, dowiadczenia pokazuj¹, ¿e interwencje
przeprowadzane w trakcie trwaj¹cych ju¿ robót, w wiêkszoci przypadków nie przynosz¹
oczekiwanych rezultatów i z regu³y koñcz¹ siê mierci¹ ptaków.
Bior¹c pod uwagê skalê zjawiska, aby przeciwdzia³aæ temu problemowi, konieczna jest
intensyfikacja wysi³ków i zdecydowanie wiêksze zaanga¿owanie organizacji zajmuj¹cych siê
ochron¹ ptaków.
Istnieje jednak szansa, ¿e podejmowane dzia³ania pozwol¹ uzmys³owiæ inwestorom
i wykonawcom, ¿e jest mo¿liwe prowadzenie prac ociepleniowych i jednoczesne ocalenie ptaków.
Nale¿y mieæ równie¿ nadziejê, i¿ systematycznie bêdzie ros³a iloæ budynków modernizowanych
w sposób przyjazny ptakom, a tym samym planowanie i realizacja zamierzonych inwestycji
bêdzie przebiega³a zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i z uwzglêdnieniem interesów obu stron 
ludzi i ptaków.
Magdalena Krajewska-Wirska
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami

PARÊ S£ÓW Z OBOZU OBR¥CZKARSKIEGO W SZWECJI
Jest godzina pi¹ta rano czasu zimowego. Pobudka. S³oñce powoli wstaje, a my udajemy siê
do sieci. Rozwijamy je i czekaj¹c na ptaki podziwiamy pluszcza poluj¹cego w strumieniu
p³yn¹cym tu¿ przed sto³em obr¹czkarskim. Przy dobrej pogodzie mamy malowniczy widok na
górê Storsnasen (1463 m n.p.m.) oraz hucz¹cy wodospad górski i ko³ysz¹cy siê nad nim mostek.
Gdy nadchodzi pora sprawdzenia sieci, bierzemy w garæ worki i wyruszamy. Nigdy nie wiadomo,
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czy i ile ptaków wpad³o w nasze pu³apki.
Równie dobrze mo¿e to byæ stadko jerów,
rodzina czy¿y, czy te¿ podró¿niczki lub
czeczotki. Tym razem jednak wydobywamy
z sieci kilka drodzików.
Korzystamy z gocinnoci stacji
ornitologicznej Annsjon, mieszcz¹cej siê
w Handol, w górzystym rejonie rodkowozachodniej Szwecji. Okolica jest dzika
i wyludniona, wiêc bardzo atrakcyjna dla
mi³oników przyrody. Brakuje rolnictwa
i du¿ych miast. Szwedzi zje¿d¿aj¹ tu na swoje
dzia³ki, zwykle w weekendy, ¿eby siê czynnie
zrelaksowaæ uprawiaj¹c turystykê górsk¹.
Widok z okien stacji pada na wschód
i w³aciwie ju¿ za progiem rozpociera siê
Bia³ozór
Rys. Katarzyna Kubicka
urocze torfowisko z malin¹ moroszk¹ i brzoz¹
kar³owat¹, przez które przebiegaj¹ cie¿ki
prowadz¹ce do kilku wie¿ obserwacyjnych.
Przy odrobinie szczêcia mo¿na tu wypatrzeæ poluj¹ce drzemliki, kuliki wielkie i mniejsze lub...
³osia. Za torfowiskiem rozci¹ga siê ogromne jezioro Annsjon, którego na raz nie sposób obj¹æ
wzrokiem. Najliczniejsze s¹ tu markaczki i uhle, ponadto mo¿na zobaczyæ nury rdzawoszyje
i czarnoszyje, gago³y, wistuny, czernice i inne ptaki wodne.
Po zachodniej stronie krajobraz jest zupe³nie inny. Zbocza gór poroniête s¹ lasami wierkowymi
z ogromn¹ obfitoci¹ grzybów, borówek i jagód, poprzecinane strumieniami, a powy¿ej nagie
szczyty. Wchodz¹c do lasu, mo¿na liczyæ na spotkanie z ruchliw¹ i niep³ochliw¹ sójk¹ syberyjsk¹,
która zasiedla pó³nocn¹ Skandynawiê i syberyjsk¹ tajgê. Ptak ten bardzo czêsto zbli¿a siê do
cz³owieka, aby zaspokoiæ sw¹ wielk¹ ciekawoæ, albo schwytaæ jaki k¹sek jedzenia. Chodz¹c
po lesie mo¿na siê tak¿e natkn¹æ na g³uszce i pardwy.
Stacja ornitologiczna nale¿y do aktywnie dzia³aj¹cej lokalnej grupy nale¿¹cej do Szweckiego
Towarzystwa Ornitologicznego. Od ponad 17 lat cz³onkowie i wolontariusze prowadz¹ monitoring
lokalnych populacji ptaków. Corocznie, na pocz¹tku czerwca, przeprowadza siê inwentaryzacjê
awifauny w trzech okolicznych ekosystemach: jeziora, torfowiska i las górski. Od maja do wrzenia
obr¹czkuje siê ptaki wróblowe w dwóch ró¿nych miejscach: w ³êgach nadrzecznych i przy ujciu
rzeki do jeziora. Najczêciej obr¹czkowanymi tu ptakami s¹ piecuszki. W ci¹gu jednego roku
³apie siê oko³o 2000 wróblaków. Stacja zapewnia nocleg i chêtnie przyjmuje do pomocy
wolontariuszy, tak wiêc w dzienniku mo¿na zobaczyæ wiadomoci i pozdrowienia od ludzi
z ró¿nych krajów wiata. Pracy jest pod dostatkiem, bo cz³onkowie Towarzystwa anga¿uj¹ siê
w ró¿ne projekty i maj¹ wiele w³asnych pomys³ów. Od kilku lat wieszaj¹ na przyk³ad budki dla
sów i ma³ych wróblaków w lasach. Wyniki pokazuj¹, ¿e budki dla wróblaków najchêtniej zasiedla
mucho³ówka ¿a³obna (ok. 50%), ponadto bogatka i modraszka. Ich sukces rozrodczy zale¿y
w du¿ej mierze od dostêpnoci owadów, na co maj¹ wielki wp³yw warunki pogodowe. Niskie
temperatury w czerwcu czêsto powoduj¹ porzucanie lêgów. Zauwa¿ono te¿ wp³yw globalnego
ocieplenia klimatu na zmiennoæ lokalnych populacji ptaków. Gatunki niegdy lêgowe na po³udniu
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Szwecji, takie jak: kowaliki, dzwoñce, kosy
i skowronki wystêpuj¹ ju¿ coraz czêciej
na pó³nocy kraju. Podró¿niczki polubi³y
natomiast tereny wy¿ej po³o¿one w górach.
Od 2001 roku cz³onkowie stacji
prowadz¹ ciekawe badania nad lokaln¹
populacj¹ dubeltów wystêpuj¹c¹ w górach
Szwecji i Norwegii. Odnaleziono kilka
sta³ych rewirów z tokuj¹cymi samcami
i stwierdzono, ¿e s¹ to niedu¿e polany na
zalesionych zboczach gór. Niewiele wiadomo
jeszcze o lêgowiskach tych skrytych,
prowadz¹cych nocny tryb ¿ycia ptaków i to
bêdzie stanowiæ g³ówny cel badañ
w przysz³oci. Równolegle, we wspó³pracy
z innymi orodkami w Europie, prowadzony
jest równie¿ d³ugoterminowy projekt
Sójka syberyjska
dotycz¹cy monitoringu populacji bia³ozorów
Rys. Wioleta Pu³a
i or³ów przednich z górzystych rejonów
rodkowej Szwecji, zwanych Jamtland
i Harjedalen. Od oko³o 20 lat, co roku, wyszukiwane s¹ i kontrolowane terytoria lêgowe
i gniazda, obr¹czkowane pisklêta. W zesz³ym roku zaobr¹czkowano np. 36 piskl¹t od 12 par
bia³ozorów i zanotowano 28 udanych lêgów or³ów przednich. Kilku m³odym ptakom za³o¿ono
radionadajniki, ¿eby moc sprawdziæ, dok¹d siê udaj¹. Choæ populacja obydwu gatunków
jest stabilna, to okazuje siê, ¿e bia³ozory odchowuj¹ mniej piskl¹t, ni¿ nale¿a³oby siê
spodziewaæ. Przyczyn¹ tego stanu mo¿e byæ nadmierny odstrza³ pardw, które stanowi¹ ich
g³ówny pokarm w górach. Stacja prowadzi w³asn¹ stronê internetow¹, czêciowo tak¿e w
jêzyku angielskim, gdzie mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej o jej dzia³alnoci i planach, a tak¿e
zobaczyæ raporty roczne z obr¹czkowania ptaków i monitoringu populacji.
Ewa Kominek, Magdalena Zadr¹g

WYCIECZKA ZA KO£O POLARNE
Dzika pó³nocna przyroda zawsze nas poci¹ga³a. Norwegia by³a marzeniem, ale wiadomoæ
olbrzymich odleg³oci dot¹d odsuwa³a wycieczkê w czasie. W koñcu siê uda³o. Zabralimy siê
do Norwegii z Horyzontami. Da³o to komfort, ¿e nie bêdê musia³ ca³y czas prowadziæ
samochodu, oraz ¿e nie trzeba bêdzie szukaæ spania pónym wieczorem w obcym terenie.
Na pocz¹tku by³o pod górkê. Poci¹g do Gdañska spóni³ siê o godzinê i jecha³ ca³¹ drogê ¿ó³wim
tempem. Dobrze, ¿e mielimy du¿y margines czasowy. Na przystanek autobusu zd¹¿ylimy na
czas. Ale autokar równie¿ siê spónia³, co ju¿ trochê podnios³o nam cinienie  prom przecie¿
nie bêdzie na nas czeka³. Przyjecha³ w koñcu i pojechalimy na terminal promowy. Ba³tyk
przywita³ nas ostrym wiatrem i wysokimi falami. Buja³o na ca³ego. Wszyscy na pok³adzie chodzili
93

KRASKA !(1-2/2006)

trzymaj¹c siê cian, porêczy
i
wszystkich
przedmiotów
przymocowanych do kad³uba.
Dziesiêciopiêtrowy prom okaza³ siê
ciekawym labiryntem. Smaczku
dodawa³y grodzie wodoszczelne
zamykane po wyp³yniêciu na pe³ne
morze. Jak ju¿ uda³o siê komu
zapamiêtaæ drogê do kabiny, to nagle
w po³owie drogi natyka³ siê na
zamkniête stalowe drzwi. Trzeba by³o
szukaæ drogi od nowa. Przypomina³o
to trochê dowiadczenia na szczurach
Dródzik
w labiryncie. Co chwila spotyka³o siê
Rys. Katarzyna Kubicka
kogo ze zdziwieniem w oczach, jakby
chcieli powiedzieæ  jak to, przecie¿
to powinno byæ w³anie tutaj. Na moich oczach jaki dziadek stan¹³ twarz¹ w twarz z grodzi¹,
odwróci³ siê z min¹ pe³n¹ przera¿enia i z dr¿eniem w g³osie odezwa³ siê: ale tam tam by³a
moja kabina .
Na statku Witek  przewodnik Horyzontów stwierdzi³, ¿e mnie ju¿ gdzie spotka³. Có¿,
taki los byæ charakterystycznym. Pla¿a Acapulco, kasyna w Monako, Francuska Riviera szybko
odpad³y. Obozy Kulinga, Siemianówka, Biebrza te¿. Okaza³o siê, ¿e kiedy przez internetowe
forum wybra³ siê na sowi¹ wycieczkê po Polach Mokotowskich. Wówczas to ja by³em
przewodnikiem.
Szwecja przywita³a nas spokojnym morzem. Przy wejciu do Nynäshamn zaliczylimy
pierwsze ptasie obserwacje. Na nabrze¿u sta³y gotowe do transportu betonowe kaczki giganty,
a na schodkach promu siedzia³a nadziana na pal atrapa sowy. Po porcie lata³y mewy, g³ównie
srebrzyste i kilka siod³atych.
Wsiedlimy do autokaru i ruszylimy w drogê do Norwegii. Mijalimy po drodze domki
z boazerii. Boazeria by³a wszêdzie. Nawet karmniki dla ptaków robione by³y z listewek
stylizowanych na boazeriê. Ogólnie miasteczka i wioski robi³y wra¿enie bezludnych. Tylko
zaparkowane przed domami samochody wiadczy³y, ¿e kto tam mieszka. Nikt nie chodzi po
ulicach, domy bez ogrodzeñ z wystrzy¿on¹ traw¹. Ca³kowity brak psów, kotów. Na polach równie¿
pustki. Czasami da³o siê dostrzec wronê siw¹ albo mewy. Czasem mignê³a gdzie na drzewie
sroka albo kwiczo³. W miasteczkach nie widzielimy pubów, a miejsce gdzie mo¿na by³o spotkaæ
tambylców to stacje benzynowe. Ka¿dy ma tutaj du¿¹, now¹ brykê. Ta pó³noc to jednak Zachód.
Kiedy dotarlimy do pierwszych fiordów, do pierwszych górek, wszyscy z³apali za aparaty
i zaczêli pstrykaæ przez okno. Zupe³nie jakby te fiordy mia³y znikn¹æ za chwilê i ju¿ mia³o ju¿
nie byæ okazji do zrobienia fotki. To chyba skutek monotonnej podró¿y z portu. Wreszcie co siê
pokaza³o za oknem autokaru i by³a okazja b³ysn¹æ fleszem w szybê autobusu.
Po noclegu w Hamar wyruszylimy dalej w drogê. Po kilku godzinach dotarlimy do Borgund,
gdzie zwiedzalimy stavkirke  koció³ podobny do tego, jaki stoi w Karpaczu. W czasie wycieczki
przejechalimy nawet przez miejscowoæ Vang, z której pochodzi ta wi¹tynia. Nastêpnego dnia
zaliczylimy lodowiec Jostedalsbreen. Widoki piêkne, prawdziwy blue ice. Smaczku dodaje
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fakt, ¿e w Polsce by³y wówczas upa³y 36°C. Choæ mielimy sporo czasu, to wiêkszoæ zosta³a
zmarnowana na przygotowanie wejcia ca³ej 40-osobowej grupy. Tutaj zdecydowanie nale¿a³o
kupiæ osobn¹ wejciówkê. Indywidualny turysta dostawa³ raki, czekan i ewentualnie rêkawiczki.
Na lodowcu by³ znakowany tyczkami szlak, przejcie by³o codziennie sprawdzane i poprawiane.
Tymczasem nasza wycieczka zosta³a powi¹zana lin¹, ka¿dy dosta³ nak³adki na buty z mini
raczkami. Ca³y tasiemiec porusza³ siê z gracj¹. Co kilka kroków jakie ogniwo tasiemca
zatrzymywa³o siê na zrobienie zdjêcia czy poprawienie spadaj¹cych raczków i ca³a wycieczka
trwa³a godzinê  a przeszlimy z kilkaset metrów.
Na kolejnym noclegu nad Sognefjordem widzielimy 2 drodziki, poza tym stada mew
pospolitych. Dziwne uczucie prowadziæ dzienne obserwacje o 23.30. Najbardziej niepotrzebn¹
rzecz¹, jak¹ zabralimy okaza³a siê latarka.
Po lodowcu pojechalimy na Runde  ptasi¹ wyspê. To tutaj czeka³y na nas prawdziwe
obserwacje. Dotarlimy tam pónym wieczorem. Jednak podekscytowany s³aw¹ tej wyspy
namówi³em Aniê na ma³y rekonesans. Zobaczylimy kilka ostrygojadów i garstkê mew
srebrzystych. Dopiero nastêpnego dnia okaza³o siê, ¿e ta ptasia czêæ wyspy jest po drugiej
stronie. Wdrapalimy siê na p³askowy¿ wewn¹trz wyspy. Najpierw spotkalimy gniazda fulmarów
 mo¿na by³o ogl¹daæ je ze specjalnego punktu widokowego. Kolejny przystanek  kolonia
lêgowa kormoranów czubatych. Tutaj po rozstawieniu lunety namierzy³em wiergotka ³¹kowego,
siedz¹cego na skale, m³odego bielika i nagle pojawi³ siê sokó³. To by³ sokó³ wêdrowny. Widaæ,
¿e czu³ siê u siebie. Przegania³ kruki ze swojego terenu. Poszybowa³ zataczaj¹c ko³a w kierunku
kolonii mew.
Wdrapalimy siê dalej i tutaj rozci¹ga³a siê kolonia maskonurów. Przemieszne ptaki,
skrzy¿owanie papugi z pingwinem. Pozowa³y nam do zdjêæ pozwalaj¹c podejæ siê na kilka
metrów. Odwiedzilimy jeszcze koloniê g³uptaków i mew trójpalczastych. Widzielimy te¿
nurniki, nurzyki i jedn¹ alkê. Chodz¹c po klifie naogl¹dalimy siê bielików. A to kr¹¿y³y
w t³umie ptaków, a to gania³y siê nawzajem, innym razem ucieka³y przed wydrzykami wielkimi.
Ca³y dzieñ popisów w wykonaniu 7-8 bielików. Po raz pierwszy w ¿yciu mog³em ogl¹daæ bieliki
w locie z góry, a nie od do³u. Na wyspie spêdzilimy 12 godzin. Wracaj¹c wpadlimy jeszcze
w g¹szcz jagód-olbrzymów, wielkoci borówek amerykañskich. ¯al by³o przejæ obok i zostawiæ.
W ten sposób gocinna wyspa poczêstowa³a nas pysznym podwieczorkiem. Gdy ju¿ zeszlimy
z góry, w drodze powrotnej nad brzegiem morza widzielimy edredony, ohary i bia³orzytki.
Wieczorem mielimy inn¹ wy¿erkê  nasi kierowcy zamiast na ptaki poszli na ryby i przynieli
wiaderko makreli, które sobie
usma¿ylimy. Siedzielimy przy
sto³ach na nabrze¿u, a w przybrze¿nej
wodzie p³ywa³y ca³kiem pokane
³awice, te¿ makreli
Nastêpnego dnia pop³ynêlimy
w rejs wokó³ wyspy  moglimy wiêc
poogl¹daæ sobie ptasie kolonie, tym
razem od do³u. Po morzu p³ywa³y
maskonury, alki, nurniki i nurzyki,
a ogromne stada mew trójpalczastych
Edredon
i g³uptaków zajmowa³y pó³ki skalne
Rys. Bogdan Kamierczak
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i fruwa³y nad nami strasznie ha³asuj¹c.
Kolejnego dnia przejechalimy Drog¹ Or³ów
(strom¹ serpentyn¹) do najs³ynniejszego,
pocztówkowego fiordu Norwegii  Geirangerfjord.
Tam wspiêlimy siê na widokow¹ górkê.
Nastêpny dzieñ powiêcilimy na wêdrówkê po
poroniêtych tundr¹ górach parku narodowego
Dovrefjell. Widzielimy tam wo³y pi¿mowe, które
maj¹ podobny status jak nasze ¿ubry w Bia³owie¿y.
Ich reintrodukcja zakoñczy³a siê lokalnym sukcesem.
Wo³y sta³y zaraz przy wjedzie do parku.
Widzielimy je jak na d³oni z odleg³oci 200 metrów,
ale nie da³y siê podejæ bli¿ej, zreszt¹ jak nam
opowiadano jest to niebezpieczne.
Podczas spaceru po tundrze uda³o siê nam
zobaczyæ siewkê z³ot¹, górniczka, bia³orzytki
i mornela. Ten ostatni zaniepokojony nasz¹
obecnoci¹ jak typowa siewka udawa³ rannego.
Zaniepokoi³o nas to i z uwag¹ patrzylimy, gdzie
stawiamy nogi. Jaki czas potem wypatrzylimy
Podró¿niczek
Rys. Romuald Mikusek
gniazdo. Samiec wysiadywa³ 3 jaja. Ruszylimy
dalej, ale spotkalimy ju¿ tylko turystów gor¹czkowo
dopytuj¹cych siê, gdzie s¹ wo³y. Znów mielimy farta  my je widzielimy bez szukania.
Noc¹ pokonalimy ponad 1000 km dziel¹cych nas od Lofotów. Rankiem przeprawilimy
siê promem na wyspy. Tego dnia wspiêlimy siê jeszcze na widokow¹ górê nieopodal kampingu
w Kabelvag.
Kolejnym ciekawym miejscem by³a wioska A. Jak wyt³umaczy³ nam przewodnik z Muzeum
Sztokfisza, ludzie ¿yj¹ tu zim¹ z po³owu dorszy, a latem z po³owu turystów. Z³owione dorsze s¹
od wieków suszone na specjalnych rusztowaniach. Panuje tu idealnie konserwuj¹cy klimat: ch³ód
i s³ona bryza. Wysuszone dorsze, czyli sztokfisze, s¹ eksportowane do W³och, Hiszpanii czy
nawet do Afryki.
Wioska A funkcjonuje jako rodzaj skansenu wioski rybackiej. Oryginalne domki s¹
zaadaptowane na ekspozycjê. Tutaj równie¿ spotkalimy Polkê. Pracuje w zabytkowej piekarni
oraz jest przewodnikiem po skansenie: ³odziarni, traniarni i ró¿nych warsztatach. Po zwiedzeniu
cz³owiek zaczyna rozumieæ, dlaczego dla Norwegów ryba znaczy dorsz.
Tego dnia zdobylimy jeszcze bardzo strom¹ ska³ê Reinebringen, z której roztacza³ siê
wspania³y widok na le¿¹ce w dole miasteczko i otaczaj¹ce je góry, wyrastaj¹ce wprost z morza.
Podczas wspinaczki niektórzy wypatrzyli p³ywaj¹ce w przybrze¿nych wodach morwiny.
Gwodziem programu wycieczki do Norwegii by³a wyprawa na wieloryby. Na statku
przywita³a nas Polka, Kamila  podró¿niczka, która ze swoim ch³opakiem objecha³a autostopem
ca³y wiat. Nasze safari trafi³o ju¿ do jej dziennika internetowego (http://dookolaswiata.geozeta.pl).
Morze przywita³o nas silnym wiatrem i spor¹ fal¹. Po godzinie kapitan og³osi³, ¿e inny statek,
który wyp³yn¹³ na wieloryby w³anie zawraca. Oni zrezygnowali, fala by³a za wielka i wiatr za
silny. My tymczasem p³ynêlimy odwa¿nie dalej. Na ¿erowisku wielorybów pilot wszed³ do
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bocianiego gniazda. Z góry ³atwiej by³o dostrzec fontanny i ogony. Warto by³o wytrzymaæ bujanie
 po d³ugich chwilach napiêcia i wyczekiwania przed dziobem pokaza³o siê cielsko kaszalota.
Widzielimy je tylko przez chwilê, bo zaraz po tym schowa³o siê pod wod¹. Namierzylimy
pozycjê GPSem i przyp³ynêlimy tam 25 minut póniej, kiedy wieloryb znów siê mia³ wynurzyæ.
Kaszalot zwykle robi to z dok³adnoci¹ szwajcarskiego zegarka, w tym samym miejscu, w którym
siê zanurza³  i tak siê te¿ sta³o tym razem. Po zrobieniu du¿ej pêtli kaszalot pojawi³ siê nam
przed dziobem. Tym razem p³ynêlimy cicho i kaszalot nie sp³oszy³ siê. Przez 7 minut  tyle
kaszalot odpoczywa na powierzchni  napatrzylimy siê na wielkie, prychaj¹ce wod¹, cielsko,
dryfuj¹ce 50 metrów od burty. A na zakoñczenie widzielimy pokazowe machniêcie ogonem 
takie, jakie pamiêtam z filmów kapitana Cousteau.
Szczêcie nas nie opuszcza³o, kiedy inni zrezygnowali, nam wieloryb p³ywa³ pod nosem.
Jeszcze bardzo d³ugo bylimy pod wra¿eniem kaszalota. Pilot pokazywa³ nam zdjêcia, jakie wykona³
podczas tej i innych wycieczek na wieloryby oraz opowiada³ o biologii tych ogromnych ssaków.
Kolejny nocleg by³ w Nyksund. To dawna rybacka wioska, która opustosza³a w latach 80.
XX wieku, a obecnie jest ponownie kolonizowana przez turystów i artystów. Niestety w sezonie
letnim by³o raczej pustawo. Mo¿e miejsce to o¿ywa siê w sezonie po³owu dorszy. Spalimy
w niemal luksusowym, wie¿o odnowionym schronisku. Rano nastêpnego dnia zrobilimy krótk¹
wycieczkê w pobliskie góry, ale niestety zimna, wietrzna i deszczowa pogoda nie zachêca³a do
d³ugich spacerów.
Po po³udniu ruszylimy dalej, w stronê Szwecji. Kiedy dotarlimy do Parku Narodowego
Abisko, po raz pierwszy dopad³y nas meszki i komary. Nastêpnego dnia na wycieczkê do prze³êczy
o nazwie Brama Laponii zabralimy do plecaka pe³no offów. Okaza³o siê, ¿e zupe³nie siê nie
przyda³y  w górach by³o sucho i prawie ¿adnych komarów. By³y natomiast renifery, jery,
czeczotki i podró¿niczki. Te ostatnie mo¿na by³o niemal zdeptaæ, bo siedzia³y pó³ metra od
cie¿ki. Ptaki by³y ma³o p³ochliwe. Krajobraz dzikiej i surowej tundry trudno jest opisaæ. Zawrotn¹
iloæ barw mchów, porostów, kar³owatych drzew oraz pó³nocnych kwiatów mo¿na oddaæ tylko
slajdami. Widoki, jakie mo¿na tutaj zobaczyæ daj¹ smak prawdziwej pó³nocy.
Wieczorem (o ile w samym rodku dnia polarnego, 300 km za ko³em podbiegunowym, mo¿na
mówiæ o wieczorze ) pod naszym schroniskiem natknêlimy siê na pardwê mszarn¹. Wybra³a
sobie na nocleg okolice zaparkowanego autokaru. Mo¿na j¹ by³o ogl¹daæ z odleg³oci 15-20
metrów, zw³aszcza, ¿e o pó³nocy by³o ca³kiem jasno. Niestety nie dane jej by³o spaæ spokojnie,
sp³oszy³ j¹ domowy kot  jedyny, jakiego spotkalimy na tym wyjedzie.
Nasza wycieczka dobiega³a koñca. Po ca³onocnej jedzie dotarlimy do Docksta nad brzegiem
Zatoki Botnickiej, gdzie zatrzymalimy siê na ostatni nocleg w Skandynawii. Zdobylimy tam
bardzo ju¿ cywilizowan¹ górê Skuleberget: na szczycie by³a kawiarnia, mo¿na tam te¿ by³o
dojechaæ wyci¹giem. Nastêpnego dnia dojechalimy ju¿ do Sztokholmu. Czasu starczy³o jedynie
na bardzo krótki spacer po starówce. Potem tylko dojazd na prom i po 18 godzinach na spokojnym
Ba³tyku bylimy ju¿ w Gdañsku.
Ka¿demu, kto wytrzyma ponad 6500 km w autokarze tak¹ wycieczkê serdecznie polecamy.
Wra¿enia s¹ niesamowite i niezapomniane. Jedyne, co zazgrzyta³o, to brak garnków w miejscach,
w których spalimy. Taki drobiazg, ale nie moglimy sobie tego wybaczyæ. Powinnimy, mimo
deklaracji Horyzontów, ¿e kampingi s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia do gotowania, zabraæ rondelek
i czajnik. Przysz³ym uczestnikom równie¿ to zalecamy. Wecie garnki, a zostawcie latarki!
Artur Miko³ajewski
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ROBAKI, TO NIE WSZYSTKO, CZYLI BU£GARIA 2006
Bu³gariê po prostu pokocha³em. Zrobi³o na mnie wra¿enie jej upalne lato, rozleg³e nieska¿one
cywilizacj¹ przestrzenie i ludzie  przyjani, mili i bezporedni. W ubieg³ym roku nasza
szecioosobowa entomologiczno  przygodowa wyprawa rozpoznawcza penetrowa³a ba³kañskie
rubie¿e przez 17 dni. W tym roku postanowilimy zabawiæ tam nieco d³u¿ej, lecz nie ka¿demu
z uczestników drugiej wyprawy dany by³ urlop na taki okres, jakiego pragn¹³. W koñcu po wielu
naradach, przy braku mo¿liwoci pogodzenia wszystkich podjêlimy decyzjê, ¿e ka¿dy chêtny
pojedzie, kiedy mo¿e i do kupy zbierzemy siê na miejscu. I tak dnia 5 czerwca 2006 r. wraz z
Grzekiem Bistu³¹-Pruszyñskim dotarlimy do Kresnej, jako forpoczta czy dwuosobowy zwiad
przyrodniczy Bociana. Si³y g³ówne mia³y nadci¹gn¹æ niebawem i przegrupowaæ siê w rejonie
Czernomorca.
Przywita³a nas nienajlepsza niespodzianka: chmury, m¿awka i brak oczekiwanego ciepe³ka.
Nie zra¿eni tym faktem wyprawilimy siê w pobliskie góry korzystaj¹c z podwózki
zaproponowanej nam przez robotników buduj¹cych wodoci¹g. Ca³y dzieñ schodzilimy do
Kresnej ciesz¹c oczy bujn¹ przyrod¹ i piêknymi krajobrazami. Nastêpnego dnia postanowilimy
przenieæ siê w rejon gwarantuj¹cy lepsz¹ pogodê  w najcieplejsze tereny Bu³garii  w okolice
Melnika.
Melnik, Melnik...! Uwielbiam Warszawê i ma³o jest miejsc na wiecie, gdzie poza moim
rodzinnym miastem chcia³bym na sta³e czy choæby na d³u¿ej zamieszkaæ. Ale w³anie w Melniku
móg³bym. To prastare, kamienne miasteczko z dwoma uliczkami ma tyle sennego uroku, który
porusza jak¹ tkliw¹ strunê w mej duszy. Para staruszków - gospodarzy, u których mieszkalimy
w zesz³ym roku - powita³a nas jak rodzinê. Równie¿ przyroda stanê³a na wysokoci zadania
i z okazji naszego przyjazdu pokaza³a nam swoje klejnoty. W pierwszych melnickich minutach
moglimy ju¿ podziwiaæ okaza³ego chrz¹szcza kozinkê ¿a³obn¹ Morinus funereus spaceruj¹cego
po stosie drewna, a na pobielonych cianach domów liczne gekony Kotschyja. W miasteczku
i jego okolicach zabawilimy 3 dni, obiecuj¹c tu wróciæ niebawem w liczniejszym towarzystwie.
W tym czasie próbowalimy wybornych szasz³yków i naleników z lodami w knajpce pod 600letnim platanem, sporo chodzilimy po górach, a wieczorami raczylimy siê winem i rakij¹
warzon¹ przez naszego gospodarza. Uda³o nam siê dotrzeæ do Hotowa i Damianicy, oraz przez
prze³êcz do zapomnianego i wymieraj¹cego miasteczka Z³otolist, którego nazwa zatar³a siê
w pamiêci nawet u du¿ej czêci miejscowej ludnoci. W³anie tam obserwowalimy piêkna scenê:
rój setek przeró¿nych motyli k³êbi³ siê nad wilgotnym brzegiem ma³ego potoczku. Dla motylarzaGrzeka nadesz³y dni radoci, tym bardziej ¿e pogoda siê poprawi³a, a my z³apalimy pierwsz¹
opaleniznê.
Nastêpny oddzia³ przyrodników dotar³ do Czernomorca rankiem 9 czerwca. Dziêki
praktycznemu wynalazkowi, jakim jest telefon komórkowy wiedzielimy o tym zawczasu
i w ten sposób nasza za³oga powiêkszy³a siê do 5 osób. W drugim rzucie przyby³ Krzysiek £o
z ma³¿onk¹ i jej kole¿ank¹. A ju¿ nastêpnego dnia komitet powitalny z³o¿ony ze mnie i Grzeka
wita³ nastêpn¹ przyrodnicz¹ trójkê: moj¹ drug¹, lepsz¹ po³owê Izê, oraz Paw³a Górskiego i Radka
Plewê. W ten sposób z koñcem drugiej dekady czerwca zebralimy siê w komplecie nad brzegiem
Morza Czarnego. Zadbawszy uprzednio o wypo¿yczenie na miejscu samochodu Krzysiek sprawi³,
¿e bylimy bardziej mobilni. Przez 6 dni odbylimy kilka wypraw w ró¿nych sk³adach osobowych
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penetruj¹c wybrze¿e i zagl¹daj¹c w g³¹b l¹du w promieniu 100 km od naszej bazy. Odwiedzilimy
ciekawe przyrodniczo miejsca znane z zesz³ego roku, m.in. Kiten, Smokinite i Jasn¹ Polanê.
Dotarlimy tak¿e nieopodal od po³udniowo  wschodniego krañca Europy, za Kondo³owo przy
tureckiej granicy. Poniewa¿ robaki to nie wszystko (jak stwierdzi³a która z uczestniczek
wyprawy) sporo czasu spêdzilimy te¿ na pla¿y, a wieczorami i nocami bywalimy w licznych
restauracjach, pubach, knajpach, s³owem  mehanach, w które obfituje Czernomorec.
A potem zatêsknilimy do dêbowych lasów. Po naradzie postanowilimy przenieæ siê na
pó³noc, do niegdy s³awnego kurortu Kamczija. Ogromny kompleks orodków wczasowych
i hoteli tam ulokowany dni wietnoci ma ju¿ jednak za sob¹. W najlepszym hotelu stacjonowali
pionierzy z Moskwy, a inne przybytki relaksu wieci³y o tej porze pustkami. Po naszym przyjedzie
popsu³a siê pogoda, wiêc epizod w Kamcziji nie zaliczamy do najbardziej udanych. Z obiecanych
miejscowych przeogromnych jelonków rogaczy z podgatunku Lucanus cervus turcicus nic nie
wysz³o, a na pocieszenie Iza znalaz³a kozioroga dêbosza. Tutaj nadszed³ kres wspólnej przygody
 Krzykowi i bêd¹cym z nim dwóm paniom skoñczy³ siê urlop i musieli wróciæ do Polski.
Nasza pozosta³a pi¹tka wziê³a znów kurs ku s³oñcu, czyli na po³udnie. I faktycznie, le¿¹ca
w dolinie Ropotamo nadmorska turystyczna miejscowoæ Kiten przywita³a nas piêkn¹ pogod¹.
W tym miasteczku zabawilimy tak¿e w zesz³ym roku, wiêc teraz na pewniaka zmierzalimy do
przyjaznego Polakom kampingu Witosza. W³aciciel, a jak¿e, pamiêta³ nas i z chêci¹ zaoferowa³
odnowione bungalowy, malowniczo rozlokowane w liciastym lasku. Tam spêdzilimy nastêpny
tydzieñ, a na ostatnie dwa dni w Kiten przenielimy siê do prywatnej kwatery nazwanej
przez nas, z racji gruboci cian i wielkoci pomieszczeñ,
Bunkrem Hitlera.
Dolina Ropotamo jest wyj¹tkowo atrakcyjnym miejscem dla
przyrodników. S¹ tu liczne rezerwaty obejmuj¹ce najcenniejsze
biotopy i unikalne rodowiska. Szczególny nacisk k³adzie siê tu
na ochronê ptactwa zwi¹zanego z wod¹. Teren patrolowalimy
zwykle popo³udniami, od rana oddaj¹c siê s³odkiemu
leniuchowaniu, pla¿owaniu i k¹pielom w ciep³ym Morzu
Czarnym. W ostatnich dniach wraz z Iz¹ ograniczylimy
wylegiwanie siê na s³oñcu w obawie przed mo¿liwoci¹ udaru,
nasta³ bowiem czas wielkich upa³ów. Dla osób nie znosz¹cych
skwaru (ja go lubiê!) przyjemnie zaczyna³o robiæ siê pod wieczór.
Po obfitej obiadokolacji w której z mehan zazwyczaj krêcilimy
siê jeszcze po miasteczku i jego obrze¿ach poszukuj¹c nocnych
owadów zwabianych do wiat³a. Po dwóch wieczorach znali nas
ju¿ m³odzi pracownicy miejscowej stacji benzynowej, którzy
pocz¹tkowo patrzyli nieco dziwnie na ekscentrycznych i bogatych
(w ich mniemaniu) turystów z Unii Europejskiej oddaj¹cych siê
nietypowemu hobby. Po kilku dniach z zapa³em zaczêli zbieraæ
dla nas owady na terenie stacji nakrywaj¹c je kubeczkami od
kawy przyciniêtymi kamykami.
22 czerwca sk³ad osobowy za³ogi zubo¿a³ o jednego z nas.
Blepisanis vittipennis
Grzesio hucznie po¿egnany przez pozostaj¹cych wsiad³ do
Rys. Adam Woniak
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autokaru, by rozpocz¹æ sw¹ d³uga i obfituj¹c¹ w liczne i niespodziewane przygody drogê do
kraju. Z 8-osobowego oddzia³u na koniec zosta³a czwórka: Iza, Pawe³, Radek i ja. Nie
zasiedzielimy siê w Kiten i 25 czerwca spe³niaj¹c dan¹ przeze mnie obietnicê zameldowalimy
siê w Melniku.
Trwaj¹cy upa³ nie przeszkodzi³ nam w rozlicznych wyprawach. Dwukrotnie odwiedzilimy
Rozen, a raz wybralimy siê na ca³y dzieñ w przepiêkne, przypominaj¹ce nieco nasze Bieszczady
góry Piryn. Nie do koñca zaplanowana wycieczka w okolice Rozenskiego monastyru przerodzi³a
siê w ca³odniow¹ przechadzkê górskimi cie¿kami, która doprowadzi³a nas do zagubionego,
niesamowitego Z³otolistu. Tam, zdro¿eni i zmêczeni zostalimy ugoszczeni przez pewnego
miejscowego artystê, który poczêstowa³ nas piwem, winem, oraz rakij¹ na miejscow¹ mod³ê
zapijan¹ wie¿ym kozim mlekiem.
Po Melniku spêdzilimy jeszcze dwie doby w Kresnej, pi¹c, wed³ug Izy, w najgorszym
hotelu na wiecie, a dwa ostatnie dni w Sofii. Planowalimy ostatni przyrodniczy atak na pobliski
masyw Witoszy, ale nag³e och³odzenie zniechêci³o nas do tego przedsiêwziêcia. Trzeciego lipca
po¿egnalimy Bu³gariê g³êboko wierz¹c, ze by³a to druga, lecz nie ostatnia entomologiczno 
turystyczna wyprawa do tego kraju.
W tym roku z powodu wiêkszej liczby przyrodników i d³u¿szego okresu penetracji terenu
uda³o siê nam odnotowaæ wiêksz¹ iloæ gatunków owadów. Ze spotkanych w ubieg³ym roku 74
gatunków chrz¹szczy z rodziny kózkowatych Cerambycidae  czym g³ównie siê zajmowalimy
- ponownie odnalelimy 53 gatunki. Do tego dochodzi dalszych 39 gatunków spotkanych
w 2006 roku, co daje ³¹cznie 92 gatunki Cerambycidae odnotowane w tym roku i 113 gatunków
wykazanych ³¹cznie na obu wyprawach. Z ciekawszych spotkalimy: kilka gatunków z rodzaju
Vadonia  jest to trudna do oznaczania grupa kózkowatych, prace i konsultacje nad ich dok³adn¹
determinacj¹ jeszcze trwaj¹. Dalej: purpurówki z dwóch gatunków - Purpuricenus kaehleri
i P. budensis, oraz rzadkie chrz¹szcze zwi¹zane z rolinnoci¹ zieln¹, m. in. Oxylia duponcheli,
Blepisanis vittipennis i Helladia millefolii, a ponadto1ex. (leg. Radek Plewa) rozpylaka Acmaeops
pratensis. Ciekawostk¹ by³o znalezienie na klonie w po³owie czerwca (leg. Pawe³ Górski)
nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina, oraz wygrzebanie ze spróchnia³ego pniaka (leg. Adam
Woniak) szcz¹tków najwiêkszego kózkowatego Europy matniaka okaza³ego Rhaesus serricollis.
Zebralimy tak¿e spory materia³ dokumentacyjny ¿ukokszta³tnych Scarabaeoidea i majkowatych
Meloidae. Ich oznaczenie z pomoc¹ fachowców zapewne w przysz³oci zaowocuje artyku³em
w Krasce. Równie¿ liczymy na motylarza Grzeka Bistu³ê-Prószyñskiego, bior¹cego udzia³
w obu wyprawach. Miejmy nadziejê, ze na tych ³amach podzieli siê on sukcesami, jakie odniós³
w Bu³garii.
W przysz³ym roku, mimo uczucia, jakim zapa³alimy do tego piêknego kraju postanowilimy
daæ mu nieco odpocz¹æ. Kolejna wyprawa planowana jest w maju roku 2007 do Grecji, lecz jak
zwykle jej dok³adny termin i sk³ad osobowy nie jest jeszcze znany (przynajmniej w chwili pisania
tego artyku³u)...
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Lista gatunków chrz¹szczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera; Cerambycidae) odnotowanych
podczas drugiej bu³garskiej ekspedycji w dniach 05.06  01.07.2006 przez A. Woniaka,
P. Górskiego, K. £osia i R. Plewê.
Lista ta jest uzupe³nieniem spisu do³¹czonego do artyku³u Bu³garskie cinienie z poprzedniego
numeru Kraski i zawiera wykaz gatunków nie odnotowanych w Bu³garii w 2005 roku przez
A. Woniaka i P. Górskiego.
Skróty u¿yte w tabeli. Miejsca obserwacji: A - Smokinite ad Sozopol, B - Kiten ad Primorsko,
C - Jasna Polana ad Primorsko, G - Melnik ad Sandansky, H - Rozen (Monastyr) ad Sandansky,
I  Kondo³owo, J - Rosen ad Sozopol, K  Czernomorec, L  Kresna, M  Kamczija, N - Popina
Laka  Lilianowo (Góry Piryn). Oznaczenie gatunków: A.W. - Adam Woniak, P.G. - Pawe³
Górski, K.£. - Krzysztof £o, R.P. - Rados³aw Plewa, E.W. - El¿bieta Wanat
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Adam Woniak

W DRODZE
Jest pocz¹tek lipca. Plecak spakowany, bo Droga wzywa. Tym razem na zachód. Najpierw
z Siedlec do Zielonej Góry poci¹giem i autobusem do Gubina, a dalej autostopem. Niemcy to
idealny kraj na ten rodzaj podró¿owania. Drogi dobre, wiêc bijê rekord prêdkoci 250 km/h.
Kiedy zachodzi s³oñce jestem ju¿ daleko. Nawadniane plantacje kukurydzy nie zachêcaj¹ do
noclegu. Na szczêcie zatrzymuje siê Litwin  chêtnie zawiezie mnie nawet do Londynu. Niestety
zmêczenie nie pozwala mu d³ugo jechaæ. Oddaje mi kluczyki i mówi wie mnie a sam
w pozycji embrionalnej zajmuje tyln¹ kanapê. Jadê trochê karko³omnie (przez to, ¿e kierownica
jest po angielskiej stronie ci¹gle zamiast kierunkowskazów uruchamiam wycieraczki),
ale o wicie jestem w Dunkierce. Nie planowa³em tu byæ, ale przecie¿ najwa¿niejsza jest droga.
Deszcz o 4 rano zniechêca mnie do wêdrówki po nadmorskich wydmach; na szczêcie
szybko ³apiê stopa do Lille. Tam pogoda siê poprawia, ale za to nikt mi siê nie chce zatrzymaæ.
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Kilkakrotnie zmieniam miejsce stopowania i wreszcie siê udaje. Jadê do Amiens a po po³udniu
jestem w Pary¿u.
Postanawiam spêdziæ tu wieczór. Jest ciep³o, s³onecznie i gwarnie. Tylko ceny wy¿sze od
wie¿y Eiffla. Radzê sobie jedz¹c zapasy i pij¹c wodê z hydrantu. Potem nocleg w chaszczach.
Nawet nie w parku, bo te czêsto zamykaj¹, tylko w za³omie jakiego pustostanu daleko od centrum.
Rano wychodzê dalej ³apaæ stopa. Nie mam planu miasta, wiêc idê trochê na lepo, kieruj¹c siê
wskazaniami kompasu.
Za Pary¿em nabieram prêdkoci  Orlean  Tuluza - Barcelona. W Barcelonie grzêznê. Nikt
mi siê nie chce zatrzymaæ. Oci¹gaj¹c siê podejmujê decyzjê o kontynuowaniu podró¿y autobusem.
W miêdzyczasie zwiedzam Barcelonê. Mi³o zaskakuje mnie fakt, ¿e nauczyciele maj¹ bezp³atny
wstêp do muzeum zoologii i geologii.
Nastêpnego dnia jestem ju¿ w Maroku
w Afryce. Moim pierwszym celem jest Jabal
Tubkal (Toubkal) wejcie na najwy¿szy szczyt w
Atlasie Wysokim (4167 m n.p.m.). W tym celu
jadê do Marakeszu. Miasto robi wra¿enie tym,
¿e go nie widaæ. I to dos³ownie. Poza minaretami
meczetów pozosta³e budynki nie s¹ wy¿sze od
gêsto rosn¹cych tu palm. Z tego powodu widzimy
z oddali kêpê palm, która dopiero z bliska okazuje
siê miastem.
Przez chwilê zwiedzam zau³ki medyny,
zjadam gotowany kozi ¿o³¹dek i jadê dalej w góry
do Imlilu. Tu zaczyna siê pieszy odcinek trasy.
Pocz¹tkowo szlak wiedzie dolin¹ rzeki Mizan,
któr¹ porastaj¹ potê¿ne w³oskie orzechy. ¯al, ¿e
to nie wrzesieñ, bo uwielbiam orzechy. Po paru
kilometrach wychodzê z orzechowej kniei w ska³y
z rzadka poroniête cyprysami. Krajobraz siê
zmienia. Teraz dominuje kamieñ, który jest tu
przepiêkny. Atlas Wysoki zbudowany jest g³ównie
ze ska³ magmowych, w których minera³y podczas
krystalizacji utworzy³y niesamowite wzory.
Po drodze dopada mnie deszcz, burza i grad.
Skorpion
Za³amanie pogody przeczekujê w osadzie
Rys. Karolina Pastor
Berberów, suto czêstowany herbat¹ miêtow¹.
Potem idê dalej. Mijam schronisko Toubkal i nocujê na wysokoci ok. 3700 m n.p.m. Pomimo
starannego zabezpieczenia murem z kamieni, huragan rozrywa mi namiot a ja prze¿ywam jedn¹
z gorszych nocy w ¿yciu. Na szczêcie o wicie piêkna pogoda wszystko wynagradza. Przed
po³udniem jestem na wierzcho³ku. Po chwili pojawiaj¹ siê rzesze turystów ze schroniska oraz
towarzysz¹ce im stada wroñczyków. Widok na okoliczne szczyty jest wspania³y, ale trzeba ju¿
wracaæ.
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Po zdobyciu góry postanawiam zrelaksowaæ siê nad oceanem. Bryza ch³odzi i pozwala
zapomnieæ, ¿e to Afryka i tu¿, tu¿ Sahara. Podczas odp³ywu spacerujê pomiêdzy stadami mew
i obserwujê bujne ¿ycie, jakie tu wystêpuje. Znaczna czêæ ska³ jest czarna od przytwierdzonych
do nich milionów omu³ków, czasami zdarzaj¹ siê miêdzy nimi ostrygi. W ka³u¿ach chowaj¹ siê
kraby i je¿owce. Wkrótce przychodzi przyp³yw i zabiera z moich oczu ca³e to bogactwo ¿ycia.
Przenoszê siê wy¿ej na pla¿ê. Tam znajdujê ca³e mnóstwo muszli i potê¿ne sepie (muszle
wewnêtrzne) g³owonogów. W pewnym momencie natykam siê wród wydm na piêknie kwitn¹ce
narcyze nadmorskie. Du¿e bia³e kwiaty wyrastaj¹ce z piasku s¹ wspania³e.
Po kilkudniowej wêdrówce brzegiem oceanu postanawiam zmieniæ klimat. Jadê na Saharê
do oazy Fid¿id¿ (Figig  po berberyjsku) przy granicy z Algieri¹. Jest to jedna z najwiêkszych
oaz Sahary. Ronie tu ok. 200 000 palm daktylowych. Na miejscu zapoznajê siê z jednym
z mieszkañców  Mustaf¹, który proponuje mi nocleg u siebie w domu  oczywicie bezp³atnie.
Korzystam z okazji i ca³y wieczór rozmawiamy o Maroku oraz warunkach ¿ycia w oazie. Mój
gospodarz ma 40 palm i nale¿y do grupy biedniejszych. Jeszcze niedawno jedzi³ do Francji do
pracy, ale zachorowa³ i teraz musi siedzieæ w domu. Na koniec pytam czy s¹ tu w okolicy
skorpiony? Mustafa mówi, ¿e jest ich ca³e mnóstwo. Idziemy wiêc w nocy na nie zapolowaæ.
Przewracamy kamienie i wiecimy latarkami, ale skorpiony chyba wyczu³y niebezpieczeñstwo
i ¿adnego nie znalelimy.
Nazajutrz postanawiam przenieæ siê w Góry Rif do Parku Narodowego Tazzika. W tym
celu jadê do Taza a dalej po ca³ej masie perypetii docieram do celu. Park Narodowy Tazzika
s³ynie z piêknych krajobrazów, bogactwa ptaków i motyli, cedrów oraz najwiêkszej w Pó³nocnej
Afryce jaskini Friouato (Grotte du Friouato). Ptaków i motyli zbyt wiele nie widzia³em, cedr rós³
tylko jeden, za to jaskinia wywar³a na mnie ogromne wra¿enie. Trzydziestometrowej wysokoci
komora z otworem na górze przygniata swym ogromem, dalej za ci¹gn¹ siê labirynty korytarzy.
Jest tam wyznaczony szlak turystyczny. Szata naciekowa nie jest mo¿e zbyt imponuj¹ca, ale
d³ugoæ trasy i fakt, ¿e jaskinia nie jest owietlona powoduj¹, ¿e warto to miejsce zobaczyæ.
Po powrocie do Taza postanawiam zacz¹æ wracaæ do Polski. Jeszcze tylko zwiedzanie
i zakupy w Fezie i mknê do Hiszpanii. Z Malagi lecê samolotem do Warszawy. W ten sposób
zakoñczy³a siê moja przygoda z Marokiem. Wyjazd trwa³ miesi¹c. W tym czasie wyda³em

Cedr
Rys. Karolina Pastor
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ok. 1500 z³ (s¹ to ca³e koszty razem z biletem na samolot w cenie 33 EUR). Z tego miejsca
chcia³bym zachêciæ wszystkich czytelników do odwiedzin Maroka. Jeszcze jest tam tanio
a ludzie najmilsi, jakich w ¿yciu spotka³em. Tylko termin odradzam. rodek lata to upa³y,
a wiêkszoæ rolin ju¿ dawno przekwit³a. Zwierzêta te¿ chowaj¹ siê przed upa³em, wiêc obserwacje
s¹ utrudnione. Podobno najlepszy termin to prze³om kwietnia i maja. Zapraszam do Maroka!
Grzegorz Matejczuk
Katedra Ekologii i Ochrony rodowiska
Akademia Podlaska w Siedlcach

Mewy czarnog³owe
Rys. Jerzy Dyczkowski
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Nowi cz³onkowie TP Bocian
Waldemar Bucki, Anna Chrzanowska, Joanna Ciskowska, S³awomir Czy¿owicz, Barbara Grodzka,
Adam Jab³onka, Ma³gorzata Jamio³kowska, Sebastian Jasiñski, Beata Kaczyñska, Jacek Kis³o,
Alina Komendera-Gumo, Ewa Kona¿ewska, Sebastian Kozak, Pawe³ Koniewski, Anna Ko¿uchowska, Damian Kurlej, Natalia Mamani, Katarzyna Masikowska, Agnieszka Mowel, Magdalena Mroczek, Sylwia Pasiak, Przemys³aw Paszko, Jakub Pe³ka, Anna Pierzchanowska, Jolanta
S³awiñska, Marek Sobczak, Ewa Soko³owska, Anna Stefaniuk, Maria Szel¹g, Mariusz Szyszka,
wietlica przy Szkole Podstawowej nr 10, Dorota Wileñska, Marcin W³odarczyk, Micha³ Wojcieszuk, Marianna Wróblewska, Ewa Zadroga, Piotr Zadworny, Anna Zawistowska
Instytucje i osoby prywatne, które wspar³y dzia³alnoæ TP Bocian
w okresie 1.I.2006- 31.XII.2006
Instytucje:
Akademia Podlaska
Ambasada Królestwa Niderlandów
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
Dolnol¹ska Fundacja Ekorozwoju
Dyrekcja Drawieñskiego Parku Narodowego
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Podlaski Prze³om Bugu
Firma DrewPol z P³atkownicy
Firma Horyzonty
Firma Ussuri
Firma RolStal Paw³owski
Firma Javatech Sp. z.o.
Firma Stalfa Sp.z.o.o. z Soko³owa Podlaskiego
Fundacja EkoFundusz
Fundacja Jeziora Owin
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
Fuji Film- Mariusz Marciszewski
GEF/SGP, UNDP
Hetman- Stefan Kotlewski
Kozak Druk S.C.
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Nadlenictwo Miñsk Mazowiecki
Nadlenictwo Sarnaki
Nadlenictwo Siedlce
Nadlenictwo Soko³ów Podlaski
Nadlenictwo £ochów
Piekarnia Krzelin
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci, program RITA - przemiany w regionie
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci, Program Dzia³aj Lokalnie V
Powiatowy Lekarz Weterynarii- Bogdan Tarczyñski
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Przedsiêbiorstwo Us³ug In¿ynieryjno-Komunalnych w Soko³owi Podlaskim
Narodowa Agencja - Program M³odzie¿
PSS Spo³em
Rada Restytucji Soko³a Wêdrownego
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
Rejon Energetyczny £uków
Rejon Energetyczny Ostro³êka
Rejon Energetyczny Siedlce
Stichting Werkgroup Grauwe Kiekendief
Sylaba Internet
Sklep Wêdkarski Traper
Tygodnik Siedlecki
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Warszawie
Warmiñsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Przyrody
Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie
Zak³ad Nasz Drób- Ujrzanów
Zak³ad Miêsny Rzenik Zbuczyn
Zarz¹d Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
Zarz¹d Welskiego Parku Krajobrazowego
Osoby prywatne:
Emil Adamczuk, Micha³ Babski, Tomasz Bartos, Jerzy Bauer, Szymon Beuch, Maria Bereska,
Alicja Biedrzycka, Krzysztof Bolechowski, Micha³ Borkowski, Tadeusz Borkowski, Andrzej
Borowski Grzegorz B³achowski, Emilia Bazylczuk, Mariusz Cabaj, Dorota Chmielowiec-Tyszko, Mateusz Chamio³o, Tomasz Chamio³o, Wojciech Hatliñski, Tomasz Gajkowski, Marcin Czajkowski, Pawe³ Czarnooki, Dawid Cz¹stkiewicz, £ukasz D¹browski, Edyta Dudek, Jerzy
Dyczkowski, Joanna Duriasz, Paulina Dzier¿a, Krystyna Dziêcio³owska, Rados³aw Dziêcio³owski, Grzegorz Dzik, Micha³ Falkowski, Jan Florczuk, Katarzyna Fereniec, El¿bieta Fuszara, Maciej
Fuszara, Robert Ga³ach, Daniel Ga³ecki, Piotr Gawlikowski, Dorota Gawroñska, Jaros³aw Gawroñski, Andrzej Górski, Katarzyna Goworek, Grzegorz Go³êbniak, Anna Grafowska, Tomasz
Grafowski, Szczepan Grzebieliszewski, Waldemar Gozdek, Micha³ Górny, Andrzej Górski, Pawe³
Górski, Judyta Gulatowska, Krzysztof Harasimiuk, Grzegorz Ilczuk, Sylwia Ilczuk, Sebastian
Jakowszczenko, Ma³gorzata Jamio³kowska, Filip Jarzombkowski, Jan Jejno, Marta Józefaciuk,
Karolina Kanclerz, £ukasz Kajtoch, Pawe³ Kmiecik, Rafa³ Ko³akowski, Ewa Kominek, Weronika Konarska, Bartosz Kordalski, Leszek Koziróg, Bogdan Kamierczak, Grzegorz Krasnodêbski, Kamil Krasnodêbski, Cezary Krawczyk, Magdalena Krajewska- Wirska, Andrzej Kruszewicz,
Tomasz Królak, Kamil Kryñski, Katarzyna Kubicka, Marcin Krzy¿añski, Marcin Kowalski, Pawe³
Kulesza, Artur Kuziñski, Przemys³aw Kuziñski, Przemys³aw Kurdej, Przemys³aw Kusiak, Micha³ Latawiec, Jerzy Lewtak, Marek Lewkowicz, Grzegorz Lesiñski, Katarzyna Lipieñska, Anna
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Lisowska, Wioletta £êczycka, Krzysztof £o, Dorota £ukasik, Teresa £yczyñska, Janusz £uczak,
Agata Macior, Adam Ma³czuk, Rados³aw Matejek, Rados³aw Marek, £ukasz Matusik, Rafa³
Mazurczak, Sebastian Menderski, Bart³omiej Michalak, Dariusz Micha³owski, Jerzy Miko³ajczuk, Anna Miko³ajewska, Artur Miko³ajewski, Norbert Mital, Janusz Mokobodzki, Jacek Molski,
Jaros³aw Mydlak, £ukasz Matusik, Piotr Matyjasiak, Piotr Michalak, Jerzy Miko³ajczuk, Romuald Mikusek, Artur Miko³ajewski, Anna Miko³ajewska, Norbert Mital, Micha³ Monczewski,
Justyna Nawrocka, Adam Niedzió³ka, Marcin Niedzió³ka, Tomasz Niedzió³ka, Marta Niemczyk, Tomasz Nitkiewicz, Pawe³ Niski, Przemys³aw Nowak, Izabela Nowik, Adam Olszewski,
Maciej Pabian, Jaros³aw Paciorek, Anna, Paprocka, Karolina Pastor, Sylwia Pasiak, Micha³ Pasennik, Katarzyna Paprocka, Janusz Paw³owski, Piotr Paw³owski, Przemys³aw Pi¹tkowski, Jaros³aw Piekut, Cezary Pióro, Dariusz Przedziak, Wioleta Pu³a, Grzegorz Pyzio³ek, Magdalena
Rajkiwicz, Marcin Rejmer, £ukasz Rejt, Micha³ Rewucki, Helena Romañska, Ryszard Ry, Wojciech Ró¿añski, Lucyna Ska³a, Dominika Soszyñska, Marcin Siuchno, Anna Siwiec, Lidia Siewiec, Agata Stawicka, Marcin Stefaniak, Micha³ Stefaniak, Jacek S³upek, Patryk Sobieszczak,
Tomasz So³taniuk, Przemys³aw Stoñko, Anna Szabuñko, Aleksandra Szarlik, Justyna Szczygielska, Krystyna Szczygielska, Maciej Szczygielski, Marian Szokalski, Krzysztof Szulak, Mariusz
Szulak, Sylwia Szulak, Iza liwiñska, S³awomir liwiñski, Piotr Szpakowski, Adam Tar³owski,
Leszek Tar³owski, Agnieszka Towarek, Piotr Tyszko-Chmielowiec, Katarzyna Tyl- Hatliñska,
Tomasz Umiñski, Elzbieta Wanat, Adrian Waszczuk, Wojciech Wdowiñski, Adam Wielgorz,
Pawe³ Wieczorek, S³awomir Wilk, £ukasz Wilkowicz, Eliza Wiszniewska, Rafa³ Winiewski,
Marek Witkowski, Jaros³aw Wróbel, Micha³ W¹sowicz, Marek We³nicki, Anna Wereszczyñska,
Marcin Wierzbicki, Eliza Wiszniewska, Jerzy Wojtatowicz, Adam Woniak Cezary Wójcik, Piotr
Zadworny, Stanis³aw Zawadka, Krzysztof Zieliñski, Gra¿yna Zab³ocka, Jerzy Zab³ocki, Magdalena Zadr¹g, Piotr Zadworny, Hubert Zaj¹c, £ukasz Zaj¹c, Marcin Zaj¹c, Przemys³aw Zaj¹c,
Piotr ¯muda, Micha³ ¯yluk 
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Imiê i nazwisko (czytelnie)

...........................................................................
Podpis

........................................................................

Imiê i nazwisko (czytelnie)

.................................................................................
Data i podpis opiekuna

.........................................................................

BÊD¥C PRAWNYCH OPIEKUNEM W/W WYRA¯AM ZGODÊ NA JEGO PRZYNALE¯NOÆ DO TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO BOCIAN.

Osoby poni¿ej 16 roku ¿ycia powinny uzyskaæ zgodê prawnego opiekuna:

Miejscowoæ, data

.............................................................................

PROSZÊ O PRZYJÊCIE MNIE W POCZET CZ£ONKÓW TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO BOCIAN.
ZOBOWI¥ZUJÊ SIÊ DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W PRACACH TOWARZYSTWA, PRZESTRZEGANIA STATUTU I UCHWA£ W£ADZ ORAZ REGULARNEGO
OP£ACANIA SK£ADKI.

DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA

Biuletyn Towarzystwa Przyrodniczego Bocian
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ANKIETA PERSONALNA

(np. uczeñ, student, zawodowe, rednie, wy¿sze)
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Nazwisko i imiê: .................................................................................................................................................. Rok urodzenia: ....................................................
Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
............................................ .................................................................. ........................................................................
.........................................................
Kod pocztowy
Poczta
Ulica, wie
Województwo
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
Tel. domowy
Tel. do pracy
Tel. komórkowy
Fax
E-mail
Miejsce pracy: ................................................................................................................................. Wykszta³cenie ..........................................................................

Cz³onkowie Towarzystwa otrzymuj¹:
- legitymacjê i statut Towarzystwa,
- biuletyn informacyjny KRASKA,
maj¹ ponadto mo¿liwoæ udzia³u w ró¿nych programach
ochroniarskich i badawczych oraz mo¿liwoæ korzystania
z materia³ów znajduj¹cych siê w siedzibie Towarzystwa.

Wysokoæ rocznych sk³adek cz³onkowskich
* Normalna ................................................ 30 z³
* Wspieraj¹ca (minimum dwukrotna wartoæ sk³adki
normalnej)
* Sk³adka rodzinna (dla osób z jednym adresem
korespondencyjnym) - pierwsza 30 z³, kolejne osoby 15z³

Jeli chcesz, aby:
* zachowaæ rodzime zagro¿one i gin¹ce gatunki zwierz¹t
oraz rolin;
* powstrzymaæ degradacjê rodowiska przyrodniczego
w Polsce;
* umacniaæ wiadomoæ ludzi tak, aby przekonanie, ¿e
ochrona przyrody jest równoznaczna z ochron¹ cz³owieka,
jego prawa do wolnoci i samorealizacji.

WSPIERAJ NASZE DZIA£ANIA

Znajomoæ jêzyków obcych (wymieñ jakie i podaj stopieñ znajomoci): ..........................................................................................................................................
Zainteresowania przyrodnicze: ............................................................................................................................................................................................................
Obszar prowadzenia obserwacji przyrodniczych: ...............................................................................................................................................................................

Miejsce na korespondencjê:
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EDYCJĘ BIULETYNU DOFINANSOWAŁY:
NADLEŚNICTWO ŁUKÓW
NADLEŚNICTWO OSTRÓW MAZOWIECKA
NADLEŚNICTWO GARWOLIN

TENCZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
ZESPÓŁ JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

